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Abstract  
 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι βασικό δομικό στοιχείο διαμόρφωσης του 

μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού, χρειάζεται να μεταμορφωθεί σταδιακά και να 

ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και προκλήσεις. Στην υπό διαμόρφωση κοινωνία της 

γνώσης, ζητήματα όπως η διασφάλιση ποιότητας, η διεύρυνση της πρόσβασης, η Δια 

Βίου Μάθηση, η ενσωμάτωση των εθνοπολιτιστικά διαφορετικών ομάδων, ο διεθνής 

ανταγωνισμός και η χρηματοδότηση είναι αυτά που αναδεικνύουν την πολιτική και 

θεσμική πορεία διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής τις δύο τελευταίες κυρίως 

δεκαετίες, με τη συμμετοχή των διεθνών οργανισμών, των εθνών-κρατών, των 

ιδρυμάτων καθώς και διάφορων ομάδων συμφερόντων. Το βασικό ερώτημα που 

προκύπτει είναι: ποια είναι η πολιτική της Ελλάδας όσον αφορά την εκπαίδευση 

προκειμένου να απαντήσει στις νέες προκλήσεις; Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιώ 

για να απαντήσω στ ερώτημά μου είναι η policy document analysis, ως η πιο 

ενδεδειγμένη σε αυτές τις περιπτώσεις. 

 

 Η Ελλάδα κάτω  αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται να εφαρμόζει τις σχετικές πολιτικές με 

ένα αντιδραστικό στυλ πολιτικής. Εφαρμόζει τις προσταγές και οδηγίες των διεθνών 

οργανισμών προωθώντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό της σύστημα, 

πάντα συνοδευόμενες από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μερίδας ακαδημαϊκών, 

φοιτητών και ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Παρατηρείται μια σχετική 

υστέρηση, που όμως τείνει να καλύπτεται από ραγδαίες αλλαγές της τελευταίας 

περιόδου. 

 

 
1. Περίληψη 

 
Η εποχή που ζούμε απαιτεί με τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο μια διαρκή επένδυση 

σε ανθρώπινο κεφάλαιο.  Οι διεθνείς οργανισμοί με κύριους εκπροσώπους την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ, την UNESCO και κατά δεύτερο λόγο, το Συμβούλιο 

της Ευρώπης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και άλλους, απαντούν στις 

ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης με έντονη παρουσία και δραστηριοποίηση. 

Επηρεάζουν τα κράτη με πολιτικές (policies) αναφερόμενες στον τομέα της 
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εκπαίδευσης, ως ο καίριος τομέας για να ανταπεξέλθουν τα κράτη στις νέες 

συνθήκες. Ο ΟΟΣΑ, με έμμεσες πολιτικές, όπως η δημοσίευση στατιστικών 

δεδομένων, το Συμβούλιο της Ευρώπης με προγράμματα, διακηρύξεις, συνέδρια και 

δίκτυα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγίες, συνθήκες, διακηρύξεις, προγράμματα, 

χρηματοδοτήσεις  και στατιστικά, φαίνεται να “χειραγωγούν” τα κράτη. Ο τομέας της 

εκπαίδευσης είναι από τους καίριους τομείς δραστηριοποίησής από την ίδρυση των 

περισσότερων οργανισμών από αυτούς.  

 

Η Ελλάδα ως κράτος με αντιδραστικό στυλ πολιτικής απαντάει στις επιταγές των 

υπερεθνικών οργανισμών με κάποια υστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη 

που κατά κύριο λόγο καθοδηγεί τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μας. 

Μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτικό τομέα λάμβαναν χώρα από την αρχαιότητα, 

πάντα με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παιδείας, προκειμένου να ανταπεξέλθει η 

Ελλάδα στις εκάστοτε συνθήκες, που αποτελούσαν το πλαίσιο για τις σχετικές 

στρατηγικές. Έντονη δραστηριοποίηση, από πλευράς κυβέρνησης, παρουσιάζεται τις 

τελευταίες δεκαετίες και πάντα συνοδευόμενη με ανάλογες αντιδράσεις από το χώρο 

της αντιπολίτευσης και τον ακαδημαϊκό και φοιτητικό χώρο. Ο αλλαγή του άρθρου 

16 του Συντάγματος, ο νέος νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια και άλλες 

μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όλες τις ηλικίες 

των πολιτών, όλων των κοινωνικών ομάδων έχουν αλλάξει τη φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια μετατρέπονται από “Ναούς Παιδείας” σε “Οίκους 

Εμπορίου” διατείνει ο ακαδημαϊκός Μπαμπινιώτης. Παρ’ όλα αυτά η εκπαίδευση, αν 

και λαχανιάζοντας, φαίνεται να εκσυγχρονίζεται και να απαντάει στις ανάγκες της 

κοινωνίας της γνώσης.
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2. Βιογραφικό Σημείωμα 
 

Στοιχεία ταυτότητας: 

Επώνυμο: Αλεφαντινού 

Όνομα: Ελευθερία 

Ημερομηνία γεννήσεως : 21-8-1971 

Διεύθυνση κατοικίας: Λητούς 8, Ρέθυμνο 74100, Κρήτη 

Tηλ.: 28310-58427   Κινητό: 6937 043211 

Fax: 28310-77725 

E-mail address: alefandinou@admin.uoc.gr 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 

 

Σπουδές: 

• Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (αποφοίτηση 1997, βαθμός: λίαν καλώς). 

 

Ξένες Γλώσσες: 

• Αγγλικά : *Michighan Proficiency. 

     *TOEIC – Βαθμός 890/1000, ημερομηνία εξέτασης: 2-12-05.              

                       *TOEFL-Βαθμός 220/300-Ημερομηνία εξέτασης: 10-4-02. 

     *First Certificate in English (Βαθμός: B). 

• Ιταλικά: Σεμινάρια από Οκτώβριο 2004- Ιούνιο 2005, Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης. 

• Γερμανικά: Σεμινάρια από Οκτώβριο 2004- Ιούνιο 2005, Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης. 

 

Εργασιακή Εμπειρία: 

• Μάρτιος 2005 έως σήμερα: Προϊσταμένη στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  
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• Σεπτέμβριος 1997- Μάρτιος 2005: Υπάλληλος στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 

του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

• 1999, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008: Οργανωτής εξετάσεων για το Ίδρυμα 

Open University της Αγγλίας. 

• 2005: Οργανωτής εξετάσεων για το Ίδρυμα Charles Sturt University της 

Αυστραλίας. 

• Ιούλιος-Αύγουστος 1996: Πρακτική άσκηση στην «Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα». 

• 1990-1996: Υπεύθυνη τουριστικού καταστήματος. 

 

Διαχείριση Προγραμμάτων: 

• 2005-2008: Διοικητική Υπεύθυνη του Προγράμματος «ΔΙΑΣ» του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• 2005, 2006, 2008: Διοικητική Υπεύθυνη του Προγράμματος “European 

Intensive Language Courses (EILCs)” του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• 2007-2008: Διοικητική Υπεύθυνη του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

“European Master in Molecular Imaging”, Τμήμα Βιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Συμμετοχή σε προγράμματα: 

• 14-18/4/2008: Επίσκεψη στο Universitá Cá Foscari di Venezia με το 

Πρόγραμμα Erasmus/Επιμόρφωση Προσωπικού. 

 

Συμμετοχή και Παρουσιάσεις σε Σεμινάρια - Ημερίδες: 

• 18/7/2008: Ημερίδα για το πρόγραμμα Leonardo da Vinci «Διαχείριση και 

παρακολούθηση σχεδίων κινητικότητας»,  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 19-20/6/2008: 11η Διημερίδα Γραφείων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων των 

ελληνικών ΑΕΙ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

• 12/6/08: Ημερίδα «Συνάντηση από κοινού επιλογής φοιτητών EILC 2008», 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 
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• 14/3/2008: «Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα Tempus, Tempus IV, 

Erasmus-Mundus, Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας, Συνεργασία ΕΕ-

ΗΠΑ/Καναδά (2007-13», Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. 

• 4/12/2007: Ημερίδα «Η Ποιότητα της κινητικότητας των φοιτητών για 

σπουδές και για πρακτική άσκηση», Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 18/6/2007: Παρουσίαση στην Ημερίδα «Συνάντηση των Εκπροσώπων των 

Ιδρυμάτων-διοργανωτών EILCs 2007-08», Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 9/2/2007: Ημερίδα για το πρόγραμμα «Erasmus Mundus-Erasmus», 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

• 23/1/2007: Παρουσίαση στην Ημερίδα «Η μετεξέλιξη του Erasmus στο 

πλαίσιο του νέου προγράμματος Δια Βίου Μάθησης», Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών.  

• 8/12/2006: Ενημερωτικό Σεμινάριο για τη Διαχείριση και Διάδοση της 

Δράσης Grundtvig 2, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 1-2/11/2006: Πανεπιστημιακό Σεμινάριο “Internationalization of Higher 

Education in Europe: Opportunities and Challenges for Greece” Ίδρυμα 

Fulbright, Αθήνα. 

• 22-23/6/2006: 9η Διημερίδα Γραφείων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων των 

ελληνικών ΑΕΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

• 31/3/2006 - 1/4/2006: Σεμινάριο “Global Mobility – marketing of higher 

education” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Generation – 

Dissemination of results and best practices for raising the profile of Erasmus 

mobility”, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 9/12/2005: Ενημερωτικό Σεμινάριο για τη Διαχείριση και Διάδοση της 

Δράσης Grundtvig 2, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 5/12/2005: Ετήσια ημερίδα στα πλαίσια του Προγράμματος Σωκράτης-

Erasmus, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 7/2/2005: Σεμινάριο ενημέρωσης των ελληνικών Α.Ε.Ι. σχετικά με τις 

κεντρικές ενέργειες του προγράμματος Σωκράτη, Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών. 

• 17/12/2004: Ετήσια ημερίδα στα πλαίσια του Προγράμματος Σωκράτης-

Erasmus, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 
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• 22/10/2004: Ημερίδα διεθνούς επιπέδου «Πρόγραμμα TEMPUS III 2004-

2006, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. 

• 14/6/2002: Ημερίδα «Αναμόρφωση των συμβολαίων των Ιδρυμάτων για το 

Πρόγραμμα Σωκράτης ΙΙ-Δράση Erasmus», Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

• 19-21/5/2000: 3η Συνάντηση Γραφείων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων των 

ελληνικών ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

• 14/5/1999 - 14/6/1999: Σεμινάριο "Περιβαλλοντικό Μάνατζμεντ", 

ΠΑ.ΚΕ.ΣΕ.Κ.  του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• 1997: Windows, Word, Excel. 

• 4/12/1996: Σεμινάριο «Γλώσσα σώματος, Τεχνικές παρουσιάσεων», AIESEC. 

• 1996: Σεμινάριο, Οικονομικά αγγλικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Συμμετοχή σε Θερινά σχολεία, Εντατικά σχολεία: 

• 13-27/1/2008: Εντατικό Σχολείο “Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) and International Dialogue”, Karoli Gaspar University, Hungary. 

• 7-11/9/1998: "Agenda 2000", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών. 

 

Εργασίες: 

Όλες οι παρακάτω εργασίες γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 

• 2007: «Αμερικάνικη Εκπαιδευτική Πολιτική». 

• 2007: «Ομάδες Συμφερόντων στην Ε. Ε.». 

• 2007: «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». 

• 2007: «Η Διακήρυξη και η Διαδικασία της Μπολόνια». 

• 2007: «Ανάλυση Άρθρου». 

• 2007: «Σχέδιο Έρευνας». 

• 2007: «Δημιουργία Ερωτηματολογίου». 

• 2007: «Εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

• 2008: «Διεθνείς Οργανισμοί και Εκπαιδευτική Πολιτική: η Περίπτωση της 

Ελλάδας», Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης. 
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Όλες οι παρακάτω εργασίες γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο 

Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• 1996: «BIOΣEP A.E.». 

• 1996: «Η γυναίκα μέλος του συνεταιρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες». 

• 1996: «Οι Θεσμοί και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

• 1996: «Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα». 

• 1993: «Γιατί η παρούσα αξία οδηγεί σε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις απ’ 

ότι άλλα κριτήρια», Μετάφραση. 
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3. Εισαγωγή 
 

«Όταν σχεδιάζεις για ένα χρόνο, να σπέρνεις σιτάρι. Όταν σχεδιάζεις 

για μια δεκαετία, να φυτεύεις δέντρα. Όταν σχεδιάζεις για μια ζωή, να 

καταρτίζεις και να εκπαιδεύεις ανθρώπους» (κινεζική παροιμία) 

Guanzi (περίπου 645 π. Χ.). 

 

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση 

της οικονομίας και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με την 

αξιοποίηση των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, δημιουργούν 

νέα δεδομένα και ευκαιρίες για ανάπτυξη της ποιότητας ζωής. Ο ρόλος του 

ανθρώπινου κεφαλαίου αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης και 

προόδου των κοινωνιών. Το νέο περιβάλλον που δημιουργείται, απαιτεί από το 

εκπαιδευτικό σύστημα την εκπαίδευση νέων, ικανών να ανταποκρίνονται στις νέες 

κοινωνικές ανάγκες, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να ενταχθούν στην ενεργό ζωή 

και την αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, η ΕΕ και 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου μέσα από διαδικασίες, έμμεσους τρόπους ή και 

αποφάσεις που λαμβάνονται υπόψη σε υπερεθνικό επίπεδο επιδρούν στα κράτη 

αναφορικά με την εκπαίδευση. Μεταξύ των διαφόρων κρατών και η Ελλάδα 

ακολουθεί τις σχετικές στρατηγικές, με κάποια υστέρηση βέβαια. 

 

Στην ανά χείρας εργασία παρουσιάζω αρχικά την έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και τους κυριότερους διεθνείς οργανισμούς που επηρεάζουν το χώρο της εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα, με άμεσο τρόπο, όπως η ΕΕ ή με έμμεσο τρόπο, όπως ο ΟΟΣΑ. Στο 

πέμπτο δε κεφάλαιο αναλύονται οι πολιτικές (polities) των εν λόγω οργανισμών. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την ΕΕ η οποία έχει να παρουσιάσει πλειάδα οδηγιών 

και ρυθμίσεων που εστιάζουν στον εκπαιδευτικό τομέα και είναι εκείνη που έχει 

επηρεάσει κατά κύριο λόγο τα ελληνικά δεδομένα και. Γίνεται επίσης αναφορά στην 

χρήση των πολιτικών των διεθνών οργανισμών από τα κράτη προκειμένου να 

προωθήσουν τις δικές τους ρυθμίσεις.  Στο έκτο δε κεφάλαιο  αναλύονται οι σχετικές 

πολιτικές των παραπάνω οργανισμών και γίνεται αναφορά στα στατιστικά στοιχεία 

που παραθέτουν για την Ελλάδα.  
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Κατόπιν, στο έβδομο κεφάλαιο, περιγράφω το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως 

έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, απαριθμώντας τα προβλήματά του, από 

οικονομικά έως νομοθεσίας, και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο επόμενο 

κεφάλαιο επιχειρώ να καταγράψω και να ερμηνεύσω την τοποθέτηση των 

κυβερνήσεων και διαφόρων θεωρητικών αναφορικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, 

καθώς και τις σχετικές προσπάθειες του παρελθόντος. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζω  

επίσης, τις μεταρρυθμιστικές ενέργειες της τελευταίας περιόδου. Συνεχίζω, στο ένατο 

κεφάλαιο, όπου καταλήγω στα σχετικά συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά 

με τις εφαρμογές των προαναφερόμενων πολιτικών στην Ελλάδα. 
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4. Η έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής 
 
 

«Με τον όρο εκπαίδευση εννοούμε την οργανωμένη παιδεία που 

παρέχεται αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (τα 

σχολεία), καθώς και τη θεσμοθετημένη και ελεγχόμενη εκπαιδευτική 

διαδικασία από το κράτος ή άλλο φορέα με σκοπό τη μετάδοση 

θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών στους νέους 

ανθρώπους.(…) Η παιδεία διαφέρει από τον παραπάνω όρο και με η 

φιλοσοφική της έννοια, δηλώνει μια σύνθετη λειτουργία που θέλει να 

εντάξει τα νεαρά κυρίως άτομα, αλλά και όχι μόνο αυτά, σε ένα 

καθορισμένο πνευματικό κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο» 

(Κωτσάκης, 2003: 116.) 

 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας θα πρέπει αρχικά να δώσουμε την 

έννοια του όρου εκπαιδευτική πολιτική. Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2003: 81-82) η 

«εκπαιδευτική πολιτική συνίσταται σε ένα σώμα-δέσμη ισχυρισμών, δηλώσεων και 

εντολών που επιζητούν ή και εισηγούνται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης».  Και 

συνεχίζει, αναφέροντας ότι το σώμα αυτό διαχειρίζεται μια σειρά εκπαιδευτικά 

θέματα και επιχειρεί να μεταδώσει πολιτισμικές αξίες και κοινωνικούς ρόλους.  

 

Όμως, εδώ προκύπτουν διάφορα ερωτήματα αναφορικά με το αντικείμενο, το πλαίσιο 

και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής. «Ως αντικείμενο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ορίζεται η μελέτη της δομής, της οργάνωσης, της λειτουργίας, των σχέσεων 

και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό και διεθνές 

πλαίσιο, με σκοπό να συμβάλει στην κατανόηση της λειτουργίας και των εκροών των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή 

των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων» (Πασσιάς, 2006:76). Το περιεχόμενο δε, 

σχετίζεται με τοποθετήσεις, γνώμες και εντολές που αφορούν σε θέματα 

εκπαίδευσης. Τα άτομα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε 

συνεχή διάλογο με επιστήμονες που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της ανάλυσης 

των τάσεων της κοινωνίας. Τέλος, το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι οι 

γενικότερες «κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, ιδεολογικές και φυσικά οικονομικές 

συνθήκες» (Παπαδάκης, 2003: 87). Οι συνθήκες αυτές όταν μεταβάλλονται 
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επηρεάζουν τον τομέα της εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να απαιτούνται και σχετικές 

αλλαγές στην παραγωγή πολιτικής που αφορούν στον εν λόγω τομέα.  

 

Η εκπαιδευτική πολιτική παραμένει ως μία σημαντική δικλείδα όσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιδρούν στην παγκόσμια αλλαγή. Και φυσικά 

έχουν υποχρέωση να ανταποκρίνονται σε αυτές τις αλλαγές. Ο βαθμός αντίληψης 

καθώς και αντίδρασής τους στις σχετικές αλλαγές αποτελεί το σημαντικότερο 

παράγοντα που θα τοποθετήσει την κάθε χώρα σε μια σημαντική θέση στην 

παγκόσμια σκακιέρα. «Οι ιθύνοντες στο χώρο της εκπαίδευσης ζουν σε έναν κόσμο 

όπου οι αλλαγές στην πολιτική είναι έντονες, ραγδαίες και συχνές. Και όπως, η 

σημασία της εκπαίδευσης είναι μεγάλη για την κοινωνική και οικονομική επιτυχία, οι 

κυβερνήσεις δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις σχετικές ενέργειες 

αναφορικά με τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. (…) Οι ενέργειές τους 

είναι επίσης σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες άλλων χωρών» (Levin, 2001: 166). 

 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε τις ομάδες συμφερόντων1 και τη δραστηριοποίησή τους 

στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το πεδίο αυτό «συχνά παραβλέπεται» 

αναφέρει ο Κώστας Λάβδας (2004: 156) και συνεχίζει αναφέροντας ότι «η σημασία 

των συμφερόντων στο πεδίο εκπαιδευτικής πολιτικής είναι τεράστια». Τέτοιες 

οργανώσεις είναι σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικών, φοιτητών, συνδικάτα, κ. ά., οι 

οποίες πιέζοντας, με διάφορους τρόπους, προσπαθούν να επηρεάσουν αποφάσεις 

στον εκπαιδευτικό τομέα για όφελός τους. 

 

 

5. Οι Δρώντες και ο χώρος της εκπαίδευσης 
 

«Η διεθνοποίηση του εμπορίου, το παγκόσμιο περιεχόμενο της 

τεχνολογίας και, πάνω απ’ όλα, η άφιξη της κοινωνίας της 

πληροφορίας έχουν αυξήσει τις πιθανότητες προσέγγισης στην 

πληροφορία και τη γνώση για τους ανθρώπους, αλλά συγχρόνως, ως 

συνέπεια, έχουν μεταβάλλει την οργάνωση της εργασίας και τις 

αποκτηθείσες δεξιότητες. Είναι σαφές ότι οι καινούργιες ευκαιρίες που 

                                                 
1 Περισσότερα για τις ομάδες συμφερόντων βλ. Λάβδας, Κ. Α. (2004). “Συμφέροντα και Πολιτική: 

Οργάνωση Συμφερόντων και Πρότυπα Διακυβέρνησης”, Αθήνα: Παπαζήσης. 
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προσφέρονται στους ανθρώπους απαιτούν προσπάθεια προσαρμογής 

από τον καθένα, ιδιαίτερα για τη συγκέντρωση των προσόντων» (Ε. 

Επιτροπή, 1996:2). 

 

Η εκπαίδευση ήταν ανέκαθεν ένας από τους σημαντικότερους τομείς πολιτικής των 

κρατών ιδιαίτερα των αναπτυγμένων. Επίσης, αποτελεί όρο  συγκρότησης του 

κράτους και γι’ αυτό η κυβέρνηση παίζει τον πιο σημαίνοντα ρόλο (Παπαδάκης, 

2003: 87). Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση του εκάστοτε status quo (Ζμας, 2007: 

1). Τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και κάθε 

σχετικός τομέας από τον ακαδημαϊκό χώρο έως το δημοσιογραφικό, έχει επιδοθεί σε 

ατελείωτες αναλύσεις, συζητήσεις και εισηγήσεις.  

 

Πρέπει εδώ να τονίσουμε τις αλλαγές που έχει φέρει στην αγορά εργασίας η 

τεχνολογική πρόοδος και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στον εκπαιδευτικό χώρο. 

Γίνεται πολύς λόγος για την κοινωνία της γνώσης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας 

και τη δια βίου μάθηση2 με αποτέλεσμα τη συνεχή κατάρτιση των πολιτών-

εργαζομένων για να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που προκαλεί η 

συνεχής τεχνολογική εξέλιξη (βλ. Ματθαίου, 2002: 15-21). Τα παραπάνω 

αναφέρονται επίσης, σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της UNESCO και  

ΟΟΣΑ.  

 

Παράλληλα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια «νέα τάξη πραγμάτων» 

λόγω των αλλαγών στην παραγωγή η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ραγδαίες 

αλλαγές στον εκπαιδευτικό τομέα (Πασσιάς, 2002: 186-187). Και, όπως διατείνει ο 

Robert Cowen (2002: 136-137) στο ίδιο βιβλίο: «Ο κόσμος των οικονομιών της 

γνώσης δε θα είναι μία ισορροπία όπου όλοι θα δουλεύουμε τις εκπαιδευτικές μας 

ανταποκρίσεις πάνω στο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό. Θα είναι επίσης ένα 

                                                 
2 Ο Παπαδάκης αναφερόμενος στη Δια Βίου Μάθηση τονίζει ότι “η Δια Βίου προσέγγιση 

ενδυναμώνεται διαρκώς και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων της παιδείας και της κατάρτισης. Αυτοί 

οι τομείς ποικίλουν από τη βασική σχολική εκπαίδευση, την ανώτατη εκπαίδευση και την εκπαίδευση 

ενηλίκων, την εκπαίδευση βασισμένη στην εργασία, τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και την άτυπη 

μάθηση“ (βλ. Παπαδάκης, Ν. (2006). “Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης” στο Νέα 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργάνωση και πολιτικές, επιμ. Ν. Μαραβέγιας,  και Μ. Τσινισιζέλης, Αθήνα: 

Θεμέλιο, σσ. 755-780.)   
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κόσμος μετάβασης – ένας βίαιος κόσμος όπου οι ταυτότητες, οι πολιτικές, και τα 

εναλλακτικά οράματα του μέλλοντος και της εκπαίδευσης θα είναι στο κέντρο ενός 

κοινωνικού αγώνα.» Ο Κώστας Λάβδας (2004: 158) επίσης, μιλάει για «κυνήγι 

αυτών των αναγκών  της αγοράς;» τονίζοντας ότι «οι ανάγκες της αγοράς 

μετατοπίζονται κάθε τέσσερα-πέντε χρόνια».  

 

 

6. Οι Διεθνείς Δρώντες: Διεθνείς Οργανισμοί 
 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη μελέτη της επίδρασης των λεγόμενων των 

διεθνών οργανισμών θα πρέπει να αναφερθούμε αρχικά, στη σχέση μεταξύ κράτους 

και εκπαίδευσης. Όπως ανέφερα παραπάνω3, η εκάστοτε κυβέρνηση ενδιαφέρεται να 

αναπαράγει τους όρους διατήρησής της. Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί το 

βασικό μέσο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παπαδάκης (2003: 123) «οι 

εκπαιδευτικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθεί το κράτος δε μπορεί 

να κατανοηθούν απλώς ως απόρροια του ρόλου του στη συσσώρευση κεφαλαίου 

(accumulation) και στην αναπαραγωγή κοινωνικών δομών και σχέσεων 

(reproduction), αλλά κυρίως ως μέρος της προσπάθειάς του να διατηρήσει ή και να 

αναδιοργανώσει το καθεστώς νομιμότητάς που το ίδιο, φύσει και θέσει, διαθέτει». 

Επίσης, όπως αναφέρει ο Weiler, στο Παπαδάκης, (2003:124), το κράτος προσπαθεί 

να καρπωθεί τα μέγιστα από τις σχετικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθεί, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος.  

 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε τη δράση των ομάδων συμφερόντων οι οποίες επηρεάζουν 

την παραγωγή πολιτικής. Τέτοιες ομάδες αποτελούν για παράδειγμα οι σύλλογοι 

δασκάλων, γονέων, φοιτητών, φροντιστηρίων κ.λ.π. Μέσα από διαδικασίες οι οποίες 

εμπεριέχουν συζητήσεις ή ακόμα και ανοικτές συγκρούσεις (για παράδειγμα 

καταλήψεις στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα από μαθητές ή σπουδαστές ή 

απεργίες καθηγητών) το κράτος προχωρεί στις σχετικές αποφάσεις με σκοπό πάντα 

την διατήρηση και αναπαραγωγή του εκάστοτε status quo. 

 

                                                 
3 Βλ. σ. 15.  
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 Αναφέροντας επίσης, διεθνείς οργανισμούς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι «διεθνείς 

οργανισμοί είναι διακρατικές οργανώσεις που αντλούν όλες τις λειτουργίες και το 

κύρος τους από τη συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών τους» (Λάβδας, 2005: 240).  

Στην αυγή του 21ου αιώνα η επίδραση των οργανισμών αυτών σε ποικίλες πτυχές των 

εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων είναι δεδομένη. Οι διεθνείς οργανισμοί μαζί με 

ειδικούς, φορείς, σχηματισμούς συμφερόντων, ινστιτούτα και άλλα μορφώματα 

εστιάζουν και σε πολιτικές της εκπαίδευσης. Για τον αιώνα που μιλάμε κάνουν λόγο 

για μία ενιαία εκπαιδευτική πολιτική η οποία επίσης θα εστιάζει και στις 

ιδιαιτερότητες των κρατών, πάντα αναφερόμενοι στην κοινωνία της γνώσης (βλ. 

Παπαδάκης, 2003: 205).  

 

Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ, ότι οι διεθνείς οργανισμοί συχνά πρεσβεύουν 

διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει ετερογένεια στα διακυβέυματά τους. Ο λόγος τους 

«δε μπορεί να θεωρηθεί κατά κανένα τρόπο ένα παγιωμένο και εντελώς 

συγκροτημένο σώμα θέσεων, προτάσεων και προταγμάτων. Σε αυτόν εγγράφονται 

διαφορετικές θεωρήσεις κάποιων ζητημάτων και ανακλούνται όχι σπάνια 

διαφορετικές προσλήψεις και αναπαραστάσεις αυτού που σημαίνεται» (Παπαδάκης, 

2003: 247). Παρ’ όλα αυτά όμως, αναφορικά με την εκπαίδευση είναι κοινά τα μέσα 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις 

χρηματοδοτήσεις της παγκόσμιας Τράπεζας σε χώρες ιδιαίτερα του Αναπτυσσόμενου 

Κόσμου. Η UNESCO επίσης, έχει δραστηριοποιηθεί στην καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εκπονήσει μελέτες για τη 

βελτίωση της οικονομικοκοινωνικής θέσης των ανέργων, γυναικών, παιδιών 

μεταναστών και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΟΣΑ είναι που παίζουν τον κεντρικό ρόλο στη δικτυακή 

αλληλεπίδραση των χωρών στην εκπαίδευση. Πολλές φορές υιοθετούν κοινές 

πολιτικές: «Τονίζεται η εξωτερική αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Το τελευταίο καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς και να 

εμπλακεί εντονότερα στη διαδικασία της κατάρτισης, ώστε να συμβάλλει στην 

επίτευξη μιας, τρόπον τινά, «συστημικής ισορροπίας», ανάμεσα στην οικονομία και 

το σύστημα εκπαίδευσης-κατάρτισης, και να διασφαλίσει την ευέλικτη παροχή 

υπηρεσιών “με την αποτελεσματικότερη μέθοδο της αγοράς”» (Παπαδάκης, 2003: 

246). Οι τρόποι επίτευξης του παρόντος έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση, και με τη Δια Βίου Μάθηση. Επίσης, πρέπει 
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αναφέρουμε τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αειφόρο ανάπτυξη. 

Οι δύο αυτοί οργανισμοί Ε. Ε. και ΟΟΣΑ διαφοροποιούνται σε αρκετά επιμέρους 

σημεία καθώς και στον τρόπο επίτευξης των σκοπών τους.  

 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, ότι οι υπερεθνικοί οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις 

και τις εμπειρίες τους  για  τη συλλογή στατιστικών δεδομένων στα οποία 

στηρίζονται προκειμένου να εισηγηθούν πρακτικές τους. Παράλληλα, μπορεί να 

υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προθέσεις όσον αφορά τη χρήση των 

αποτελεσμάτων.   

 

Βέβαια, με τη δραστηριοποίηση των διεθνών οργανισμών διακυβεύεται η δυνατότητα 

των κρατών να ασκούν την εκπαιδευτική πολιτική τους ανάλογα με τις εκάστοτε 

κυβερνητικές επιδιώξεις «Οι εθνικές πολιτικές, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν 

καθοδηγηθεί από τα εγχώρια προβλήματα και θέματα, όπως και από διεθνείς 

συζητήσεις που έλαβαν χώρα σε επίπεδο μη εθνικών οργανισμών» (Huisman &Van 

der Mende, 2004: 352). «Η προοπτική αυτή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για 

αποδυνάμωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς η δύναμη που διαθέτει 

κάποιος να ελέγχει τη συγκρότηση του εκπαιδευτικού λόγου είναι συχνά 

ουσιαστικότερη από την αντίστοιχη της μετα-παραγωγικής διαχείρισής του» (Ζμας, 

2007:4).  

 

6.1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
 
«… βοηθάει στην ενσωμάτωση των αρχών για ανθρώπινα 

δικαιώματα, δημοκρατία, ανοχή και αμοιβαίο σεβασμό, η τήρηση του 

γράμματος του νόμου και η ειρηνική λύση των συγκρούσεων στην 

καθημερινή πρακτική της διδασκαλίας και μάθησης…» 

(http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/: 28-6-

2008). 

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω 

συνθηκών, επιτροπών, συνεδρίων, συμποσίων, προγραμμάτων και διάφορων 

πολιτικών. Επίσης, έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή της Διαδικασίας της Μπολόνια 
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μέσω ομάδων εργασίας και συντονισμού  (βλ. http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-

operation/education/: 27-6-2008).   

 

6.1.1. Προγράμματα 
 

 Το εν λόγω Συμβούλιο έχει διεξάγει αρκετά προγράμματα σε συνεργασία με την 

UNESCO, την Ε. Επιτροπή και άλλους φορείς αναφορικά με την εκπαίδευση σε 

πληθώρα τομέων. Μερικά από αυτά είναι: «Καλλιεργώντας την Κουλτούρα των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία και το Νότιο Καύκασο”,  “Η Εκπαίδευση 

Παιδιών Τσιγγάνων στην Ευρώπη”, “Εκπαίδευση για δημοκρατική συμμετοχή 

πολιτών και ανθρώπινα δικαιώματα”, “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”, “Πολιτική 

γλώσσας”, “Ανώτατη Εκπαίδευση” “Μαθαίνοντας  και διδάσκοντας για την ιστορία 

της Ευρώπης στον 20ό αιώνα» (βλ. http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-

operation/education/: 27-6-2008).   

 

6.1.2. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας 
 

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας περί Αναγνώρισης των Τίτλων Σπουδών αναφορικά με 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την 

UNESCO και υιοθετήθηκε στη συνάντηση εθνικών εκπροσώπων στη Λισσαβόνα στις 

8-11 Απριλίου 1997 και έχει μείνει γνωστή ως Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η Συνθήκη 

αυτή αναφέρεται στην ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας σε 

κατόχους τίτλων σπουδών από άλλη χώρα. Γίνεται σαφής αναφορά στην απουσία 

διακρίσεων βασισμένων στο φύλο, χρώμα, φυλή, ειδικές ανάγκες, γλώσσα, θρησκεία, 

πολιτική γνώμη, ταυτότητα, εθνικότητα και, εθνική ή κοινωνική προέλευση. Τέλος, 

εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά το Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο είναι ένα 

εργαλείο που έχει στόχο να περιγράψει τον τίτλο σπουδών με κατανοητό τρόπο 

σχετίζοντάς το με το σύστημα εκπαίδευσης όπου εκδόθηκε. Επισυνάπτεται στο 

πτυχίο του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος δίνοντας συγκεκριμένη περιγραφή της 

φύσης, πλαισίου, επιπέδου, περιεχομένου των σπουδών που επιδιώχθηκαν και 

επετεύχθησαν από τον απόφοιτο (βλ. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm: 27/6/2008). Να 
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σημειώσουμε εδώ ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επικυρώσει αυτήν τη 

συνθήκη. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που δεν την έχουν επικυρώσει.  

 

6.1.3. Το δίκτυο ENIC 
 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την UNESCO καθιέρωσε το Δίκτυο 

ENIC  (European National Information Centres) το 1995 με σκοπό να αναπτύξει μια 

κοινή πολιτική και πρακτική στις ευρωπαϊκές χώρες για την αναγνώριση των τίτλων 

σπουδών. Περιλαμβάνει εθνικά κέντρα ακαδημαϊκής αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία όμως εκτείνονται σε όλες τις χώρες της 

Ευρώπης, όπως επίσης και στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ισραήλ. 

(βλ. http://www.ypepth.gr/en_ec_page4146.htm: 29-7-2008). Παίζει δε, σπουδαίο 

ρόλο στην εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας που περιγράψαμε παραπάνω. 

Υπάρχει στενή συνεργασία με το δίκτυο NARIC το οποίο αναπτύχθηκε στους 

κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. 

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/ENIC_en.asp: 29-7-2008). 

 

Στο Ανακοινωθέν της Πράγας, το Μάιο 2001, οι Υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο 

Έλληνας Υπουργός, κάλεσαν τους υφιστάμενους οργανισμούς και τα λειτουργούντα 

δίκτυα, όπως είναι το NARIC και το ENIC, να προωθήσουν τις αναγνωρίσεις, τόσο 

σε επίπεδο ιδρυμάτων όσο και σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τρόπο 

απλό, αποτελεσματικό και δίκαιο και τέτοιο που να αντικατοπτρίζει τις βαθύτερες 

διαφορετικότητες των πιστοποιημένων προσόντων (βλ. 

http://www.ypepth.gr/docs/prague_communique_gr.doc: 29-7-2008). 

 

6.1.4. Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση 
 

Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει τύχει αρκετής διερεύνησης τα 

τελευταία χρόνια, η οποία απέδειξε απλώς την πολυπλοκότητά της αλλά και το 

πολυεπίπεδο του χαρακτήρα της. Η Ευρώπη έχει θέσει το θέμα της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως ζήτημα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας σε 

όλα τα κράτη μέλη. Σε ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 26-11-1999, οι 

υπουργοί Παιδείας προσδιόρισαν το ζήτημα της ποιότητας της εκπαίδευσης ως ένα 
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από τα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν συλλογικά και συνεργατικά μεταξύ των 

χωρών – μελών αλλά και των υπό ένταξη χωρών (βλ. 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/: 29-7-2008). 

 

6.2. UNESCO 
 

«Η ιδέα της δια βίου μάθησης, αποτελεί το κλειδί που ανοίγει την πύλη 

του εικοστού πρώτου αιώνα. Ξεπερνά την παραδοσιακή διάκριση 

μεταξύ αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης. Συνδέεται άμεσα με μια 

άλλη αντίληψη που συχνά προβάλλεται, αυτή της κοινωνίας της 

μάθησης, στην οποία ο καθένας έχει τη δυνατότητα να μάθει και να 

διοχετεύσει το δυναμικό του» (Delors, 1996: 38). 

 

Ο σκοπός της UNESCO όσον αφορά την εκπαίδευση είναι «να προσφέρει διεθνή 

ηγεσία για τη δημιουργία κοινωνιών της γνώσης με εκπαιδευτικές ευκαιρίες για 

όλους τους πληθυσμούς και, να προσφέρει εξειδίκευση και να ενθαρρύνει 

συνεργασίες προκειμένου να ενδυναμώσει τις ηγεσίες και ικανότητες των κρατών για 

να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλους» (βλ. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=48792&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html: 2-6-2008). 

 

Η UNESCO από το 1945 στον καταστατικό της χάρτη θέτει την σπουδαιότητα της 

εκπαίδευσης. Αναφέρει ότι πιστεύουν: «σε ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση για όλους, 

σε μία χωρίς περιορισμούς επιδίωξη της αλήθειας και στη ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών 

και γνώσης». Επίσης, αναφέρεται στον εν λόγω χάρτη ότι, σκοπός της UNESCO 

είναι «να συμβάλλει στην ειρήνη και ασφάλεια προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης, και του πολιτισμού προκειμένου 

να υπάρξει περαιτέρω παγκόσμιος σεβασμός για τη δικαιοσύνη, για το γράμμα του 

νόμου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα οποία 

έχουν επιβεβαιωθεί από όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως , χωρίς διάκριση, φυλή, 

φύλο, γλώσσα ή θρησκεία» (βλ. http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=6206&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html: 2-6-2008). 

 

Ο Ζακ Ντελόρ ως πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση για τον 21ο 

αιώνα, σε φόρουμ αναφορικά με την εκπαίδευση, παρουσίασε σχετική έκθεση και 
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προτάσεις. Μίλησε για τέσσερις πυλώνες: «αν η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίσει 

την πρόκληση της αλλαγής, πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις σταθερά συνδεόμενους 

πυλώνες. Αυτοί οι πυλώνες πρέπει να είναι σαφείς: μαθαίνουμε για να γνωρίζουμε, 

μαθαίνουμε για να κάνουμε, μαθαίνουμε για να είμαστε και μαθαίνουμε για να ζούμε 

μαζί» (Delors, 1999: 10).  

 

6.2.1. Ιστορικά στοιχεία 
 

Τη δεκαετία του 1950 οργανώθηκαν σειρά από συνέδρια σε περιφερειακό επίπεδο με 

θέμα την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης, ήταν ο πρώτος υπερεθνικός οργανισμός 

που από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 διεξήγαγε στατιστικές έρευνες οι οποίες 

παρουσίασαν βέβαια αρκετά ελαττώματα, λόγω αδυναμιών αρκετών κρατών να 

συμβάλλουν σε αυτές (Ζμας, 2007: 25).  

 

Τη δεκαετία του 1960 οργανώθηκαν σειρά από συνέδρια σε επίπεδο υπουργών για 

την εξάπλωση της εκπαίδευσης. 

 

Το 1979, υπογράφηκε η Συνθήκη για την Αναγνώριση των Σπουδών και των Πτυχίων 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις χώρες της Ευρώπης για την οποία 

αναφερόμαστε παρακάτω. 

 

Το 1990 αντιπρόσωποι από 155 χώρες όπως και αντίστοιχοι από 150 κυβερνητικούς 

και μη οργανισμούς στο παγκόσμιο συνέδριο, στην Ταϊλάνδη, στις 5-9 Μαρτίου, 

υιοθέτησαν την Παγκόσμια Διακήρυξη “Education For All (EFA)4” προκειμένου να 

κάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά και να μειώσει τον 

αναλφαβητισμό πριν το τέλος της δεκαετίας (βλ. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=47097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html: 2/6/2008).  

 

Το 1997 οι κυβερνήσεις αποφάσισαν να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους 

προκειμένου να κατακτήσουν τους στόχους για την εκπαίδευση θέτοντας επιμέρους 

στόχους και χρονοδιαγράμματα.  

                                                 
4 Περισσότερες πληροφορίες για την EFA βλ. παρακάτω σελ. 23.  
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6.2.2. H Συνθήκη για την Αναγνώριση των Σπουδών και των 

Πτυχίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 

Το 1979, στο Παρίσι, υπογράφηκε η Συνθήκη για την Αναγνώριση των Σπουδών και 

των Πτυχίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις χώρες της Ευρώπης.  Με αυτήν 

τη Συνθήκη, οι υπογράφουσες χώρες δεσμεύτηκαν να ενθαρρύνουν την ίση 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους σε κατόχους πτυχίων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μιας άλλης υπογράφουσας χώρας, με σχετική αναφορά στη γνώση της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής. Επίσης, οι χώρες αυτές δεσμεύτηκαν να 

προσδιορίσουν τις διαδικασίες αναγνώρισης για τη συνέχιση των σπουδών ατόμων 

μιας άλλης υπογράφουσας χώρας, στο εσωτερικό της, αναφορικά με την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, και τέλος αναφορικά με τον εργασιακό τομέα δίνεται τη δυνατότητα 

πρόσληψης ατόμων σε μία υπογράφουσα χώρα λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους 

σπουδών που ελήφθησαν με μία άλλη συμμετέχουσα χώρα (βλ. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=22278&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html: 15-7-2008). 

Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει επικυρώσει αυτήν τη Συνθήκη. 

 

6.2.3. “Education For All” (EFA) 
 

H EFA παρουσιάζεται από την UNESCO το 1990 ως δικαίωμα, με αξία, τρόπος, 

ενδιαφέρον όλων, ποιότητα στην μάθηση, βελτίωση, μακριά από το τέλος, με ανάγκη 

στήριξης από όλους, για όλους, όλων των ηλικιών (βλ. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=53844&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html: 15-5-

2008).Οι επιμέρους στόχοι της EFA είναι οι ακόλουθοι: 

• «Επέκταση της φροντίδας και εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία.  

• Παροχή υποχρεωτικής και δωρεάν βασικής εκπαίδευσης για όλους.  

• Προώθηση της εκμάθησης και δεξιοτήτων για νέους και ηλικιωμένους.  

• Μείωση του αναλφαβητισμού ενηλίκων κατά 50%.  

• Επίτευξη της ισάριθμης συμμετοχής στην εκπαίδευση δύο φύλων μέχρι το 

2005 και της ισότητας των δύο φύλων μέχρι το 2015. 
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• Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης» (βλ. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=53844&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html: 15-5-

2008).  

Να τονίσουμε εδώ ότι η Ελλάδα δεν έχει συντάξει κανένα σχέδιο δράσης αναφορικά 

με την EFA. 

 

 Ο Οργανισμός Διεθνής Εκπαίδευση (Education International) υποστηρίζει ότι τα 

παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις. Αρκετά μέτρα πρέπει να 

εφαρμοστούν για να πετύχουμε την EFA: η πρόταση της Συνόδου G8 να 

παραγραφούν τα χρέη των λιγότερο ανεπτυγμένων  χωρών έτσι ώστε να 

εξοικονομηθούν πόροι και να διατεθούν στην παιδεία και την υγεία, να διαθέσουν τα 

κράτη των Ηνωμένων Εθνών to 0,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους 

για την ανάπτυξη βοήθειας, να αναδιαμορφωθούν οι πολιτικές αναπροσαρμογής της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες πολιτικές 

διακινδυνεύουν την δημόσια εξασφάλιση της εκπαίδευσης, και τελευταίο, τα εθνικά 

σχέδια δράσης για την εκπαίδευση να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν σε 

συνεργασία με την κοινωνία, περιλαμβάνοντας ΜΚΟ και ενώσεις σχετικές με την 

εκπαίδευση (http://www.ei-ie.org/educationforall/en/policy.php: 4-7-2008).  

 

6.2.4. Συνθήκες, συμφωνίες και πρωτόκολλα επικυρωμένες και μη 

από την Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα στο πλαίσιο της UNESCO έχει επικυρώσει τις εξής συμφωνίες και 

πρωτόκολλα αναφορικά με την εκπαίδευση: 

• «Συμφωνία για τη Προώθηση της Διεθνούς Κυκλοφορίας των Οπτικών και 

Ακουστικών Υλικών Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού 

Χαρακτήρα, Βηρυτός, 10 Δεκεμβρίου 1948. 

• Συμφωνία για την Εισαγωγή Εκπαιδευτικών, Επιστημονικών και 

Πολιτιστικών Υλικών, Φλωρεντία, 17 Ιουνίου 1950. 

• Πρωτόκολλο για τη Συμφωνία για την Εισαγωγή Εκπαιδευτικών, 

Επιστημονικών και Πολιτιστικών Υλικών, Ναϊρόμπι, 26 Νοεμβρίου 1976» 

(http://portal.unesco.org/la/conventions_by_country.asp?contr=GR&language
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=E&typeconv=1: 15-7-2008). 

 

Πέρα από τις προαναφερόμενες συμφωνίες και πρωτόκολλα υπάρχει σειρά 

συνθηκών, στον χώρο της εκπαίδευσης, που δεν έχει αποδεχτεί ή επικυρώσει.  

• «Συνθήκη για τη Διεθνή Ανταλλαγή Δημοσιεύσεων, Παρίσι 3 Δεκεμβρίου 

1958. 

• Συνθήκη κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση, Παρίσι, 14 Δεκεμβρίου 

1960. 

• Συνθήκη για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Παρίσι, 10 

Νοεμβρίου 1989. 

• Διεθνής Συνθήκη για την Αναγνώριση Σπουδών και Πτυχίων της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση στις Αραβικές και Ευρωπαϊκές Χώρες της 

Μεσογείου, Νίκαια, 17 Δεκεμβρίου 1976. 

• Συνθήκη για την Αναγνώριση των Σπουδών και των Πτυχίων της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Χώρες της Ευρώπης, Παρίσι 21 

Δεκεμβρίου 1979» 

(http://portal.unesco.org/la/conventions_by_country.asp?contr=GR&language

=E&typeconv=0: 15-7-2008). 

 

6.2.5. Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα 
 

Αναφορικά με την εκπαίδευση στην Ελλάδα, η UNESCO, σε σχετικές μελέτες 

παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα: 

• Ο αλφαβητισμός του πληθυσμού είναι σε καλύτερα επίπεδα (96,6%) τα έτη 

1999-2004 σε σύγκριση με το παρελθόν (92,6 %) αλλά, και σε σύγκριση με το 

μέσο όρο όλων των λοιπών χωρών (86,6%). Βέβαια, είναι σε χαμηλότερα 

επίπεδα από αυτά των αναπτυγμένων χωρών (99,0%) και αυτών της Βόρειας 

Αμερικής και Δυτικής Ευρώπης (99,0 %). 

Η εγγραφή μαθητών στην προσχολική εκπαίδευση είναι σε χαμηλότερα 

επίπεδα (141.700 άτομα) συγκριτικά με το παρελθόν (142.600 άτομα).  

• Αναφορικά με την εγγραφή σε επόμενα στάδια της εκπαίδευσης ,αυτή έχει 

βελτιωθεί το 2005 σε σχέση με το έτος 1999, και αν και είναι καλύτερα 

συγκριτικά με το μέσο όρο όλων των άλλων χωρών του κόσμου, δεν 
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υπερτερεί σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες και αυτές της Βόρειας 

Αμερικής και Δυτικής Ευρώπης. 

• Ο αριθμός των δασκάλων και καθηγητών έχει αυξηθεί το έτος 2005 σε 

σύγκριση με το 1999 και, αν και είναι καλύτερα συγκριτικά με το μέσο όρο 

όλων των άλλων χωρών του κόσμου, δεν υπερτερεί σε σχέση με τις 

αναπτυγμένες χώρες και αυτές της Βόρειας Αμερικής και Δυτικής Ευρώπης.  

• Τέλος, όσον αφορά τα οικονομικά στο χώρο της εκπαίδευσης, το έτος 1999 

αποτελούσαν το 3,5% του ΑΕΠ της χώρας μας και το 2005 τα πράγματα ήταν 

καλύτερα (4,3% του ΑΕΠ). Εδώ δυστυχώς βρισκόμαστε σε δυσχερέστερη 

θέση με το μέσο όρο όλων των χωρών, αναπτυγμένων ή όχι. (βλ. Πίνακας 2, 

σελ. 74). 

 

6.3. ΟΟΣΑ 
 

«Αποτελεσματικές και ευρηματικές πολιτικές εκπαίδευσης ανοίγουν 

τεράστιες δυνατότητες για τα άτομα, Επίσης στηρίζουν υγιείς και 

σφύζουσες οικονομίες. Στην πολύ ανταγωνιστική, παγκοσμιοποιημένη, 

σημερινή οικονομία, η ποιοτική εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο 

πολύτιμα αποθεματικά που μπορεί να έχει μία κοινωνία ή ένα άτομο» 

(http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34487_3972278

7_1_1_1_1,00.html: 1-8-2008). 

 

Η παρουσία του ΟΟΣΑ στην εκπαιδευτική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν 

αισθητή από τη δεκαετία του 1970. Τη δεκαετία εκείνη είχε ασχοληθεί με 

συγκεκριμένα προβλήματα κοινωνικά και θέματα ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Όπως έχει εξελιχθεί σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί “éminence grise”. Ο ΟΟΣΑ 

περιορίζεται σε υποδείξεις οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές. Επίσης εκπονεί 

προγράμματα, προσδιορίζει στόχους, καθιερώνει δείκτες και κριτήρια αναφοράς, 

δημοσιεύει αξιολογικές εκθέσεις, και διεξάγει συγκριτικές μελέτες. Γενικότερα θέτει 

ζητήματα ανάλογα με αυτά της Ε. Ένωσης.  

 

Πλέον, ο ΟΟΣΑ βλέπει τη Δια Βίου Μάθηση ως αναγκαία για τον άνθρωπο μέλος 

της κοινωνίας. Βασίζεται δε  η Δια Βίου Μάθηση σε «τρεις στόχους: προσωπική 

ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη και μπορούν να ιδωθούν 
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παράλληλοι με τους αντίστοιχους της UNESCO5» (Ryan, 1999: 5).  

 

6.3.1. Η Εκπαίδευση με μια Ματιά  
 

Όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα ο ΟΟΣΑ έχει δημοσιεύσει τη σειρά “Education 

at a Glance” με μια σειρά δείκτες αναφορικά με την εκπαίδευση, τονίζοντας πάντα τη 

σημασία της για την οικονομία. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν πως τα άτομα και οι χώρες 

που επενδύουν στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες επωφελούνται οικονομικά και 

κοινωνικά από αυτήν την επιλογή. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας που οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη, και στις αναπτυγμένες και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, συμβάλλει στην υγεία και στην κοινωνική συνοχή. 

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα6.  

 

Για την Ελλάδα, τα σχετικά στατιστικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

• Αναφορικά με τους μισθούς των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

το έτος 2005 ανέρχονται στο ύψος των 22.673€ ετησίως  σε αρχικό επίπεδο, 

με την ελάχιστη κατάρτιση και φτάνει στα 27.603€ μετά από 15 χρόνια 

εμπειρίας. Τα ποσά αυτά είναι τα μισά περίπου από τα αντίστοιχα του 

Λουξεμβούργου που ανέρχονται στα 43.214€ και 59.510€ είναι τα ανώτατα 

ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Είναι βέβαια τα διπλά ποσά συγκριτικά με το 

Μεξικό που είναι στα επίπεδα των 11.197€ και 14.736€ και την Ουγγαρία 

όπου λαμβάνουν 10.376€ και 13.716€ αντίστοιχα, για τις ίδιες πάντα 

κατηγορίες διδασκόντων. Οι δύο αυτές χώρες βρίσκονται τελευταίες ανάμεσα 

στις χώρες του ΟΟΣΑ στη σχετική κατάταξη.  Γενικότερα, η Ελλάδα είναι 

κάτω από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ των 19 όπου οι αριθμοί είναι 

24.857€ και 33.155€ αντίστοιχα και από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 

και των συνεργαζόμενων χωρών όπου είναι 24.341€ και 33.015€ για τις 

ανάλογες κατηγορίες. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στις λοιπές 

εκπαιδευτικές βαθμίδες (βλ. Πίνακα 4 σελ. 76). 

• Επίσης, για το 2005, το 75% των ατόμων 25 έως 34 ετών είχαν λάβει πτυχίο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας ενώ για τα άτομα 45 έως 54 ετών 

                                                 
5 Ό. π. σελ. 22. 
6 Περισσότερα στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση βλ. “Education at a Glance: OECD indicators 2007”, 
OECD Publishing. 
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το ποσοστό είναι 50% με την Κορέα πρώτη στην κατάταξη αυτή, όπου τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 100% και 60%. Τελευταία χώρα είναι το Μεξικό με 

ποσοστά 20% και 25% περίπου. Στη διαβάθμιση αυτή η Ελλάδα είναι στη 25η 

θέση ανάμεσα σε 35 χώρες μέλη και συνεργαζόμενες του ΟΟΣΑ. Στην 26η 

βέβαια θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο; (βλ. Πίνακα 5 σελ. 77). Στην 

ανώτατη εκπαίδευση τα ποσοστά είναι κατά πολύ χαμηλότερα: 28% των 

ατόμων από 25 έως 34 ετών έχουν λάβει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, καθώς και το 20% των ατόμων από 45 έως 54 ετών, με πρώτη χώρα 

τη Ρώσικη Δημοκρατία όπου τα ποσοστά είναι 58% και 56% αντίστοιχα. 

Τελευταία χώρα ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ και στις συνεργαζόμενες 

είναι η Βραζιλία όπου τα ποσοστά είναι 8% και 10% Η Ελλάδα βρίσκεται 

στην 24η θέση (βλ. Πίνακα 6 σελ. 78). 

• Η δημόσιες δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε 

όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ήταν για το 1995 στην Ελλάδα 2,7% και το 

2005 ανέβηκε στο 3,4% περίπου και είναι το μικρότερο των χωρών του 

ΟΟΣΑ και των συνεργαζόμενων και αρκετά χαμηλότερο από το μέσο όρο 

τους το οποίο είναι πάνω από το 6%. Πρώτο είναι το Ισραήλ με ποσοστό 8,3% 

(βλ. Πίνακα 7 σελ. 79). Και στην ιδιωτική δαπάνη στην εκπαίδευση 

βρισκόμαστε αρκετά χαμηλά. Μόλις δεύτεροι από το τέλος: το μέρος της 

ιδιωτικής δαπάνης, ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης στην πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση, το 2004 είναι 

6% περίπου ενώ για την ανώτατη εκπαίδευση είναι μόλις 4%. Πρώτη χώρα 

είναι η Χιλή με ποσοστά 31% και 84% και τελευταίες, στην πρώτη κατηγορία 

η Σουηδία και η Πορτογαλία με ποσοστό 0% και στη δεύτερη κατηγορία η 

Ελβετία με ποσοστό 0%(βλ. Πίνακα 8 σελ. 80). 

• Στο θέμα της φοιτητικής κινητικότητας είμαστε από τους τελευταίους: το 

ποσοστό των διεθνών φοιτητών στο γενικότερο σύνολο των φοιτητών 

ανώτατης εκπαίδευσης, το 2005 είναι 5% περίπου ενώ πρώτη είναι η 

Αυστραλία με ποσοστό πάνω από 17% και τελευταία η Βραζιλία με ποσοστό 

κάτι παραπάνω από 0% (βλ. Πίνακα 9 σελ. 81). 

• Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δείκτες απασχολησιμότητας: η 

απασχολησιμότητα των ατόμων ηλικίας από 25 έως 64 ετών, με γνώσεις 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέρχεται στο ποσοστό του 80% για τους άντρες 
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και σχεδόν 40% για τις γυναίκες. Το ποσοστό για τα άτομα που έχουν γνώσεις 

ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας μη ανώτατης εκπαίδευσης 

είναι υψηλότερο στη χώρα μας: 85% περίπου για τους άντρες και 54% για τις 

γυναίκες. Και τέλος, τα άτομα με γνώσεις ανώτατης εκπαίδευσης 

απασχολούνται σε ποσοστό 89% για τους άντρες και 76% για τις γυναίκες. Σε 

όλες τια παραπάνω μετρήσεις η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες 5 

χώρες του ΟΟΣΑ και των συνεργαζόμενων σωρών. Τελευταίες χώρες είναι η 

Σλοβακία και η Ουγγαρία  (βλ. Πίνακα 10 σελ. 82). 

 

6.3.2. Το Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA)  
 

To PISA (Programme for International Student Assessment) είναι μία τριετής έρευνα 

για τις γνώσεις και δεξιότητες των δεκαπεντάχρονων μαθητών. Είναι το προϊόν της 

συνεργασίας μεταξύ των χωρών μέσω του ΟΟΣΑ, έχοντας σκοπό να πετύχει έγκυρες 

συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Η έρευνα έλαβε χώρα σε 43 κράτη την 1η φορά το 

2000, σε 41 κράτη τη 2η φορά το 2002, σε 57 κράτη την 3η φορά το 2006 και 62 

χώρες έχουν κάνει αίτηση για να συμμετάσχουν την επόμενη φορά το 2009. Να 

σημειώσουμε ότι στην έρευνα αυτή δε συμμετέχουν μόνο οι χώρες που ανήκουν στον 

ΟΟΣΑ αλλά και άλλες. 

 

Η έρευνα του 2003 εστίασε στη δυνατότητα των μαθητών να αναλύουν, να 

αιτιολογούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε πλειάδα περιπτώσεων όπως 

λύνουν και ερμηνεύουν μαθηματικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

χώρες της Ευρώπης με δυνατές οικονομίες και οι ΗΠΑ βρίσκονται γύρω και κάτω 

από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Αντίθετα, έξι εκπαιδευτικά συστήματα της Ανατολικής 

Ασίας τα οποία έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν ανάμεσα στους πρώτους δέκα. 

 

Αναφορικά με την οικονομική δυνατότητα των μαθητών σε χώρες της Ευρώπης και 

τις ΗΠΑ, έχει δειχτεί ότι οι μαθητές από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν 

έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με μαθητές από τα μεσαία ή υψηλά 

στρώματα. Ακόμη το σχολείο ενδυναμώνει αυτές τις κοινωνικοοικονομικές 

ανισότητες. Στη Φιλανδία, Καναδά και έξι νοτιοανατολικές χώρες της Ασίας δεν 

ισχύουν αυτά τα δεδομένα πράγμα το οποίο αποδεικνύει τα αποτελεσματικότερα 
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εκπαιδευτικά τους συστήματα σε αυτόν τον τομέα. 

 

Ακόμα, ρωτήθηκαν οι μαθητές για τις προσδοκίες τους σχετικά με το εκπαιδευτικό 

τους μέλλον και  σε χώρες όπως η Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο-Κίνα και η 

Ταϊλάνδη το 60-70% των μαθητών εξέφρασε την επιθυμία του για πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την Κορέα το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 95%. 

Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 50%. Τα προαναφερόμενα πηγάζουν 

από το πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού σε πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα. 

 

Στις προηγούμενες μετρήσεις εστίασαν στις θετικές επιστήμες αλλά η αξιολόγηση 

περιλάμβανε διάβασμα και μαθηματικά και στοιχεία για το μαθητή, την οικογένεια 

και άλλους θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν στην 

αιτιολόγηση των διαφορών στα αποτελέσματα.  

 

Η έρευνα του 2006  έδειξε αξιόλογες βελτιώσεις σε διάφορες χώρες: η Ελλάδα 

(συνεχίζει όμως να βρίσκεται τρίτη από το τέλος σε αυτόν το δείκτη) και το Μεξικό 

στα μαθηματικά, η Κορέα και η Πολωνία  στο διάβασμα. Η Φιλανδία είναι η χώρα με 

τις καλύτερες επιδόσεις και ακολούθησαν το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα, ο Καναδάς, η 

Κινέζικη Ταϊπέι, η Εσθονία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία. Στις χώρες του ΟΟΣΑ 

όμως δεν υπήρξε αξιόλογη διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, αν και από το 

1995 έως το 2004 αυξήθηκαν τα κονδύλια για την εκπαίδευση κατά 39%. 

Παρατηρήθηκε επίσης μια απαισιοδοξία για θέματα περιβάλλοντος και καριέρας. (βλ. 

http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/15/13/39725224.pdf: 28-6-2008). 

 

6.3.3 Άλλοι διεθνείς εκπαιδευτικοί δείκτες 
 

Μια σημαντική επίσης προσπάθεια του ΟΟΣΑ για διεθνείς εκπαιδευτικούς δείκτες 

είναι και το “International Educational Indicators Project”. To σχέδιο αυτό του ΟΟΣΑ 

έχει στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος δεικτών για διακρατικές συγκρίσεις στην 

εκπαίδευση για τη χρήση των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των 

καταναλωτών, και τρίτους όπως ο ιδιωτικός τομέας.  Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, «το σχέδιο:  
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  αναπτύσσει, τη συλλέγει, αναλύει, και προσφέρει μια προκαταρκτική 

ερμηνεία μια σειρά βασικών δεικτών για διεθνείς συγκρίσεις,  

  παρέχει ένα φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους και τις πρακτικές της ανάπτυξης και 

αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεικτών για τη χάραξη πολιτικής και τη 

διαχείριση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων,  

 συμβάλλει στην αξιολόγηση της μεθοδολογίας και πρακτικής για την 

ανάπτυξη πιο έγκυρων, αξιόπιστων, ολοκληρωμένων δεικτών, και να 

αποκτηθεί μια καλύτερη κατανόηση της χρήσης τους κατά τη χάραξη 

πολιτικής» (OECD, 1995: 29).  

 

6.4. Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

«Η ευημερία (well-being) αποτελεί μείζονα στόχευση και θεωρείται 

ευθεία συνάρτηση της μεγέθυνσης του ανθρώπινου και του κοινωνικού 

κεφαλαίου μέσω της εκπαίδευσης» (Παπαδάκης, 2003: 251).  

 

Αρχικά, πρέπει επίσης να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα της ΕΕ και την ύπαρξή της ως 

μορφώματος που στο εσωτερικό της υπάρχουν διαφορετικές δημόσιες σφαίρες. Ο 

Λάβδας (2004: 240) αναφέρει ότι η ΕΕ, λόγω κάποιων ιδιοτυπιών στην πορεία της, 

«δε μπορεί να θεωρηθεί ούτε κρατικό μόρφωμα ούτε  και διεθνής οργανισμός (…) 

έχει στοιχεία τόσο από την κρατική οργάνωση όσο και από τους διεθνείς 

οργανισμούς».  

 

Ακόμη, η κοινωνία της γνώσης, παράλληλα με ευρύτερες οικονομικές τάσεις και 

τάσεις σε επίπεδο κοινωνίας, όπως η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές σε οικογενειακές 

δομές, η δημογραφική αλλαγή και ο αντίκτυπος της ψηφιακής τεχνολογίας, 

παρουσιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους πολίτες πολλά πιθανά οφέλη καθώς 

και προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, το συγκριτικό πλεονέκτημα στην οικονομία 

εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνεπώς, 

οι γνώσεις και οι ικανότητες είναι επίσης και μια ισχυρή μηχανή οικονομικής 

ανάπτυξης. Με δεδομένο το παρόν αβέβαιο οικονομικό κλίμα, η επένδυση στους 

ανθρώπους γίνεται πολύ πιο σημαντική. Εδώ, καλείται να επέμβει το εκπαιδευτικό 

σύστημα και να απαντήσει στις προαναφερόμενες ανάγκες.  
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Η Ε. Ε. έχει προβεί σε ενέργειες αναφορικά με τη εκπαίδευση σε υπερεθνικό επίπεδο. 

Αυτές οι προσπάθειες έχουν κοινωνική-οικονομική και πολιτισμική-πολιτική  

διάσταση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μοσχονάς (1995: 682) «η εκπαίδευση 

είναι το μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου και έτσι 

συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ισχυροποίηση 

της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας…..η εκπαίδευση γίνεται το μέσον για τη 

βελτίωση της ποιότητας του ατόμου και της κοινωνίας».  

 

Επίσης, ο Lowe (1992: 528) αναφέρει ότι με τη δράση αυτή προσπαθούν τα κράτη-

μέλη της Ε.Ε. «να γίνουν ανταγωνιστικοί έναντι της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και των 

ανερχόμενων βιομηχανικά χωρών της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, έχοντας 

εξασφαλίσει ότι τα εκπαιδευτικά μέτρα πράγματι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

σύγχρονων κοινωνιών» γι’ αυτό και μιλάμε για «διευκόλυνση της μετάβασης των 

νέων ατόμων από την εκπαίδευση στην εξαρτημένη απασχόληση». «Στο Έκτακτο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Απασχόληση στη Λισσαβόνα, στις 23-24 Μαρτίου 

[…] τέθηκε σαφής στρατηγικός στόχος για την Ένωση την επόμενη δεκαετία: Να 

γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης, ικανή για 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή», (Καμχής, 2002: 165).  

 

Τα πανεπιστήμια είναι από τους πιο σημαντικούς μεσάζοντες προκειμένου να 

επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. «Όχι μόνο η Ευρώπη αλλά όλος ο κόσμος γίνεται 

κοινωνία της γνώσης και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στο να 

βοηθήσουν την Ευρώπη να πετύχει τους στόχους της. Τα πανεπιστήμια 

αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους  οι οποίες προκύπτουν από τη δέσμευσή τους 

για ποιότητα. Αναγνωρίζουν τη σημασία μιας εσωτερικής κουλτούρας ποιότητας με 

εξωτερικές διαδικασίες λογοδοσίας» (Winckler, 2007: 1). 

 

6.4.1. Ιστορικά στοιχεία 
 

Στη ΣυνθΕΚΑΧ αναφέρεται η εκπαίδευση ως αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και στη ΣυνθΕΟΚ γίνεται λόγος για 
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διάδοση γνώσεων, επαγγελματική κατάρτιση, για αναγνώριση διπλωμάτων, και 

άλλων τίτλων (βλ. Μοσχονάς, 1995: 682-683). 

 

Το έτος 1971 ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε η εκπαίδευση ανάμεσα στις 

πολιτικές της Ε. Κοινότητας. Τότε οι έξι αρμόδιοι υπουργοί, από τα αντίστοιχα 

κράτη-μέλη, δημιούργησαν έναν κατάλογο αρχών που αφορούσαν στην εκπαίδευση. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν  και σχετικές ομάδες εργασίας (βλ. Πασιάς, 2006: 246). 

 

To 1976 οι αρμόδιοι υπουργοί, επιθυμώντας την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία τους για την 

ανάπτυξη της Ε. Κοινότητας, θέσπισαν το Α΄ Πρόγραμμα Δράσης (Συμβούλιο των 

ΕΚ, 1976: 23). Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 22 παραγράφους που αντιστοιχούν 

σε διαφορετικούς τομείς της εκπαίδευσης όπως η ανώτατη εκπαίδευση, ισότητα στην 

πρόσβαση, προετοιμασία νέων για την επαγγελματική ζωή, κ.λ.π.  

 

Το 1982 εγκρίθηκε από το Ε. Συμβούλιο το Β΄ Πρόγραμμα Δράσης το οποίο εστιάζει 

στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με αυτούς τους τομείς 

αναφέρεται: στη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής, στη συμμετοχή γονέων και 

εργοδοτών στην εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό, συνεργασία 

ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων, αξιολόγηση και,  συνεχή επιμόρφωση (βλ. 

Συμβούλιο των Ε. Κ., 1987: 87-88). 

 

Με το ψήφισμα του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας για την Ευρωπαϊκή 

Διάσταση στην Εκπαίδευση, το 1998, ενισχύεται με κατάλληλες δράσεις η 

συνεργασία των κρατών-μελών στον τομέα της εκπαίδευσης (βλ. Συμβούλιο των 

Υπουργών Παιδείας, 1988: 5-7). 

 

Η σημασία της εκπαίδευσης για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  

τονίστηκε όμως το 1989 σε κείμενο του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη συμβολή της εκπαίδευσης σε οικονομικό, κοινωνικό 

και πολιτιστικό επίπεδο. Στο ίδιο κείμενο τέθηκαν στόχοι για μελλοντική συνεργασία 

των κρατών μελών αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης. Έγινε λόγος για την 

Ευρώπη της πολυπολιτισμικότητας, της κινητικότητας, της μόρφωσης, των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων και τέλος για μια Ευρώπη ανοικτή στον κόσμο. (βλ. 
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Συμβούλιο των Ε. Κ., 1987: 101) Λόγω των προαναφερόμενων δράσεων είχαμε ως 

αποτέλεσμα «την ανάγκη νομιμοποίησης της εκπαίδευσης ως περιοχής κοινοτικής 

αρμοδιότητας» (Ματθαίου 2002: 194). 

 

Το 1992 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ7 (ΣυνθΕΕ). 

 

 Το έτος 1993 δημοσιεύτηκε η “Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση στην 

Εκπαίδευση” με αναφορά στην απόκριση της εκπαίδευσης στο αλλαγμένο οικονομικό 

επίπεδο και κατά συνέπεια και στα λοιπά επίπεδα εκείνης της εποχής. Το ίδιο έτος 

δημοσιεύτηκε και η “Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την 

Απασχόληση”  παρέχοντας πληροφορίες για την προσαρμογή των συστημάτων 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Commission of the European 

Communities, 1993).   

 

Το έτος 1995 είχαμε τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση με τίτλο: “Διδασκαλία και Μάθηση. Προς την Κοινωνία της Γνώσης”8. 

 

Επίσης, το 1996 δημοσιεύτηκε η Πράσινη Βίβλος με τίτλο “Εκπαίδευση, Κατάρτιση, 

Έρευνα: Τα Εμπόδια στη Διακρατική Κινητικότητα” όπου ανταποκρινόμενη η Ε. 

Επιτροπή στο ζήτημα της κινητικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο στους τομείς της 

εκπαίδευσης και  κατάρτισης, επισημαίνει τη σημασία της αντιμετώπισης των 

προβλημάτων τα οποία εμποδίζουν την πορεία για μια ενωμένη Ευρώπη. Το ίδιο έτος 

καθιερώθηκε ως “ευρωπαϊκό έτος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης” με την 

οργάνωση σειράς εκδηλώσεων, δημοσίευσης μελετών, διενέργειας δημοσκοπήσεων 

αναφορικά  με τη εκπαίδευση και τονίζοντας τη σημασία της τόσο για την προσωπική 

εξέλιξη των ατόμων, όσο και για «την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις 

οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές» (Ε. Κοινοβούλιο, 1995). 

 

Το έτος 1997 υποβλήθηκε το Πρόγραμμα Δράσης 2000 (Ατζέντα 2000) όπου γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση. Την θέτει ως έναν από τους τέσσερις βασικούς 

στόχους των εσωτερικών πολιτικών της Κοινότητας αναφέροντας «τη μεταφορά της 

γνώσης στο προσκήνιο» (Ε. Επιτροπή, 1997: 11-15). Επίσης, αναφέρει: «η 
                                                 
7 Για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ βλ. παρακάτω σελ. 36. 
8 Για τη Λευκή Βίβλο βλ. παρακάτω σελ. 36. 
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τεχνολογική έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν ουσιαστικές άυλες 

επενδύσεις, οι πολιτικές της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση) αποκτούν 

καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης» (Ε. Επιτροπή, 1997: 13). Ακόμα, 

κάνει λόγο για εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών-μελών 

προκειμένου τη δημιουργία του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου όχι μόνο να 

οικονομικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους (Ε. Επιτροπή, 1997: 20-21). 

 

Τον Μάιο του 1998 υπεγράφη η ονομαζόμενη “Διακήρυξη της Σορβόννης”9. Το ίδιο 

έτος η Γενική Διεύθυνση ΧΧΙΙ της Ε. Επιτροπής δημοσίευσε κείμενο με τίτλο: 

“Education and Active Citizenship in the European Union”. Στο κείμενο αυτό 

προτείνεται οι κοινοτικές πολιτικές για την εκπαίδευση και κατάρτιση να 

επικεντρωθεί στη δια βίου μάθηση, ενεργή συμμετοχή του πολίτη και βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς του: «α) στη συνεχή πρόσβαση στη γνώση και την ανανέωση 

των δεξιοτήτων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, β) τον εμπλουτισμό της ιδιότητας 

του πολίτη σε μια ανοικτή πλουραλιστική κοινωνία και, γ) τη βελτίωση της 

δυνατότητας απασχόλησης για την ένταξη σε μια οικονομία που βασίζεται στη 

γνώση» (Ε. Επιτροπή: 2000: 6). 

 

Το 1999  Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας από 29 χώρες της ΕΕ υπέγραψαν τη 

Διακήρυξη της Μπολόνια10. 

 

Το 2000 το συγκλήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας11. Στη συνέχεια, 

το ίδιο έτος, η Ε. Επιτροπή με σχετικό κείμενο αναφέρεται στην χρήση της 

τεχνολογίας στη εκπαίδευση (Ε. Επιτροπή: 2000: 140). Αναφέρεται στην 

πρωτοβουλία «eLearning” με άξονες οι οποίοι αναφέρονται σε καλύτερο εξοπλισμό 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τεχνολογία, βελτιωμένες υπηρεσίες, ενίσχυση της 

κατάρτισης σε κάθε επίπεδο και τέλος δικτύωση των ιδρυμάτων αυτών» (Ε. 

Επιτροπή: 2000: 8-10). 

 

 Σε επόμενες συναντήσεις οι υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ επιβεβαίωσαν τους 

στόχους της Διακήρυξης της Μπολόνια. 

                                                 
9 Για τη Διακήρυξη της Σορβόννης βλ. παρακάτω σελ. 37. 
10 Για τη Διακήρυξη της Μπολόνια βλ παρακάτω σελ. 37. 
11 Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας  παρακάτω  βλ. σελ. 41. 
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6.4.2. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 
 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η οποία είναι γνωστή ως Συνθήκη για την ΕΕ 

(ΣυνθΕΕ), το 1992, εντάχθηκε η εκπαίδευση και η κατάρτιση ως τομείς αρμοδιότητας 

της Ε. Ε. Η εκπαίδευση βρίσκεται στον πρώτο πυλώνα  από τους τρεις που 

δημιουργήθηκαν με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (βλ. Πασιάς, 2006: 152). Ιδιαίτερο 

ρόλο έπαιξαν σε αυτόν τον τομέα το Ε. Δικαστήριο, η Ε. Επιτροπή και το Ε. 

Συμβούλιο. Το Άρθρο 126 της ΣυνθΕΕ για την παιδεία αναφέρει ότι: «Η Κοινότητα 

συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία 

μεταξύ κρατών –μελών, και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 

συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των 

κρατών-μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους 

πολυμορφία». Επίσης, εδώ γίνεται λόγος για παιδεία υψηλού επιπέδου (Μοσχονάς, 

1994: 686). Να επισημάνουμε, ότι αναφορικά με την εκπαίδευση ισχύει η αρχή της 

επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη θα είχαν την ουσιαστική   

αρμοδιότητα (Ιωακειμίδης, 1993: 8). Τέλος, όπως αναφέρει ο Ζμας (2007: 96) «η 

μετέπειτα υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ προσέφερε αναμφίβολα μια πιο 

στέρεη νομική βάση για την κατανομή των εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ της 

Ε. Ε. και κρατών-μελών της». 

 

6.4.3. Η Λευκή Βίβλος 
 

Το έτος 1995 είχαμε τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση με τίτλο: “Teaching and Learning. Towards a Learning Society”.  όπου 

χαρακτηριστικά αναφέρεται: «η κοινωνία του μέλλοντος θα είναι μια κοινωνία της 

γνώσης» και ότι η κοινωνία θα χωρίζεται «μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν και 

εκείνων που δε γνωρίζουν» (Ε. Commission, 1995: 2) και γίνεται σαφής αναφορά στη 

σύνδεση γνώσης και απασχόλησης όπως και συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων του 

ατόμου. H Βίβλος αυτή φιλοδοξούσε να τοποθετήσει την Ε. Επιτροπή μπροστά από 

τους διεθνείς οργανισμούς ΟΟΣΑ, Συμβούλιο της Ευρώπης και UNESCO, 

αναφορικά με κείμενα που δημοσιεύονταν για τον εκπαιδευτικό χώρο (Πασιάς, 2006: 
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430-431). Η Λευκή Βίβλος παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη, διότι περιγράφει μια 

συνολική αποδιάρθρωση και αναδιατύπωση της έννοιας της μάθησης και της 

εκπαίδευσης. Βασικό δίδαγμά της είναι ότι οι παθιασμένες συζητήσεις για την 

εκπαίδευση έχουν πλέον τελειώσει. Προ πολλού πλέον «ο καθένας μας έχει πεισθεί 

για την ανάγκη σχεδιασμού στρατηγικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που να 

ανταποκρίνονται στην αγορά και απασχόληση: απόδειξη το τέλος των μεγάλων 

ιδεολογικών διαφωνιών για τους σκοπούς της εκπαίδευσης» (Ε. Commission, 1995: 

23). Βασική αλλαγή για την οποία ο καθένας μας είναι πεπεισμένος είναι το 

ξεπέρασμα των ιδεολογικών και πολιτισμικών φραγμών που χώριζαν την εκπαίδευση 

από τις επιχειρήσεις. 

 

6.4.4. Η Διακήρυξη της Σορβόννης 
 

Τον Μάιο του 1998, στη Σορβόννη του Παρισιού, οι αρμόδιοι για την ανώτατη 

εκπαίδευση Υπουργοί τεσσάρων χωρών: της Γαλλίας, Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλείου 

και Γερμανίας υπέγραψαν την ονομαζόμενη “Διακήρυξη της Σορβόννης” (Sorbonne 

Declaration) για την εναρμόνιση (‘harmonisation’) της δομής του Συστήματος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.   Αργότερα κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσυπέγραψαν τη 

Διακήρυξη αυτή. «Η Διακήρυξη της Σορβόννης εστίασε: 

 στην προοδευτική σύγκλιση του συνόλου πλαισίου των τίτλων σπουδών 

και των κύκλων σε έναν ανοικτό ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης,  

 σε κοινό σύστημα τίτλων σπουδών,  

 στην ενίσχυση και διευκόλυνση της κινητικότητας σπουδαστών και 

διδασκόντων» (βλ. http://www.bologna-

berlin2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf: 14-7-2008).  

 

6.4.5. Η Διακήρυξη της Μπολόνια 
 

Το 1999  Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας από 29 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι  

επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στις γενικές αρχές που τέθηκαν με τη διακήρυξη 

της Σορβόννης, θέτουν στόχους προκειμένου να ιδρυθεί ένας Ευρωπαϊκός Χώρος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης (EXAE) ώστε να μειωθεί η ανεργία και να προωθηθεί η 

ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση παγκοσμίως και τέλος, δηλώνουν το σεβασμό τους 
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στη διαφορετικότητα των πολιτισμών, των γλωσσών και των εθνικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Μ’ αυτόν τον τρόπο η ΕΕ θα παραλάβει τα σκήπτρα από τις Η.Π.Α. οι 

οποίες έχουν και την πρωτοκαθεδρία σε αυτόν τον χώρο μέχρι εκείνον τον καιρό. 

Οι στόχοι αυτοί είναι: 

 «Σύστημα τίτλων σπουδών αναγνωρίσιμων και συγκρίσιμων με τη 

βοήθεια του Παραρτήματος Διπλώματος12. 

 Δύο κύκλοι σπουδών: προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. 

 Καθιέρωση ενός συστήματος μονάδων όπως το ECTS (European Credit 

Transfer System13). 

 Ευρωπαϊκή συνεργασία στη διασφάλιση ποιότητας.  

 Προώθηση της κινητικότητας. 

 Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση» 

(http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf: 8-5-

2008). 

Θέτουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2010. 

 

Η Διαδικασία της Μπολόνια ξεκίνησε από την κατανόηση των ηγετών των κρατών 

μελών όσον αφορά την οικονομική πραγματικότητα παγκοσμίως και την 

αναγκαιότητα αύξησης των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Η οικονομία είναι 

πλέον έντασης γνώσης. Τα προαναφερόμενα αναγνωρίστηκαν από τους ευρωπαίους 

ηγέτες στη συνάντηση της Λισσαβόνας το 2000. Έθεσαν το θέμα της ευρωπαϊκής 

ανώτατης εκπαίδευσης ως πρώτης παγκοσμίως, μίλησαν για συνοχή στην ευρωπαϊκή 

κοινωνία και ανέπτυξαν το ζήτημα της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη. Παρ’ όλα 

αυτά οι κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει τις αρχές της Διακήρυξης της Μπολόνια, 

δεν είναι υποχρεωμένες να τις ακολουθήσουν όπως και να ολοκληρώσουν τα 

αναφερόμενα σε αυτήν, έως το 2010. 

 

Η Διακήρυξη της Μπολόνια έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area), μέσω του οποίου 

και μόνο μπορεί να διασφαλιστεί αφ’ ενός μεν η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 

                                                 
12 Βλ. π. σελ. 7.  
13 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) είναι ένα σύστημα το οποίο 
υπολογίζει τις πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος βάση του συνολικού φόρτου εργασίας ενός μέσου 
φοιτητή προκειμένου να πετύχει σε αυτό το μάθημα 
(http://europa.eu/education/programmes/socrates/ects 2007: 20-6-2007). 



 39

Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης μέσα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας και της γνώσης, αφ’ ετέρου δε η αποτελεσματική σύνδεση της ανώτατης 

εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας στην 

Ευρώπη (βλ. Κλάδης, 2000: 15-16). O Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

θα έχει δημιουργηθεί έως το 2010 με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας 

φοιτητών και υποτρόφων, τη διαφάνεια και αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την 

ποιότητα και ευρωπαϊκή διάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση, και τέλος για να 

αυξήσει την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων για φοιτητές από τρίτες 

χώρες.  Επιπροσθέτως, η Διακήρυξη της Μπολόνια αποσκοπεί στη σταδιακή 

σύγκλιση των γενικών δομικών χαρακτηριστικών των εθνικών συστημάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο διάρθρωσης και λειτουργίας τους 

που θα διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα και την αναγνωρισιμότητα των ιδιαίτερων 

στοιχείων τους και των χαρακτηριστικών τους (βλ. Κλάδης, 2000: 15-16). 

 

Δεν απουσιάζουν βέβαια οι αρνητικές κριτικές, όσον αφορά την μεταρρύθμιση που 

συνεπάγεται ο εξευρωπαϊσμός των εκπαιδευτικών δομών σε συνάρτηση με τον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τόσο η τάση προσαρμογής των 

τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στις ανάγκες της οικονομίας, όσο και η ιδέα της κοινωνίας 

της γνώσης που προωθείται είναι δέκτης απορριπτικών σχολίων. «Το κεφάλαιο (…) 

ελέγχοντας βαθύτερα τον εργαζόμενο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του» (Κάτσικας, 

2005: 138). Η μεταρρύθμιση που συντελείται «αφαιρεί από τα εκπαιδευτικά 

συστήματα τις βασικές συνιστώσες συγκρότησής τους που είναι η γενική παιδεία, η 

καλλιέργεια της προσωπικότητας και η μετάδοση της κριτικής γνώσης και σε καμιά 

περίπτωση, βεβαίως δε λύνει το γόρδιο δεσμό της ανεργίας. Είναι χαρακτηριστική η 

περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας των σπουδών σε πολλά βρετανικά 

πανεπιστήμια, τα οποία στο πλαίσιο ενός ισχυρού ανταγωνισμού προσέλκυσης 

υποψηφίων (δίδακτρα) προσάρμοσαν τα προπτυχιακά προγράμματα τριετούς 

διάρκειας (…) και η μειωμένη ζήτηση των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας, 

καθότι προτιμούνταν απόφοιτοι με γενική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 

εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο» (Κάτσικας, 2005: 142). 

 

Αντίθετα βέβαια, άλλοι θεωρητικοί τίθενται υπέρ των μεταρρυθμίσεων και τις 

θεωρούν αναπότρεπτη αναγκαιότητα προκειμένου να ακολουθήσει η χώρα μας όπως 

και κάθε χώρα τις ανάγκες που δημιουργούν οι νέες συνθήκες. Χαρακτηριστικά ο 
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Μασσαλάς αναφέρει: «Η γνώση είναι δύναμη που μπορεί να διαχέεται παντού, αλλά 

δεν ισοκατανέμεται με αποτέλεσμα: τις χώρες που σπεύδουν και την κατακτούν να τις 

εκτινάσσει στην κορυφή της ανάπτυξης και άρα της δύναμης, ενώ άλλες να τις 

καθηλώνει στην υπανάπτυξη με το διαρκή κίνδυνο να οδηγηθούν τελικά στην 

υποτέλεια.(…) Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να 

μεταρρυθμιστεί και να εντάξει τη νέα πραγματικότητα στους προβληματισμούς του 

χωρίς δογματισμούς και δαιμονοποιήσεις» (Μασσαλάς, 2003: 5). 

 

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι «υπάρχει μία ασάφεια σε συγκεκριμένα δεδομένα της 

διακήρυξης» (Huisman &Van der Mende, 2004: 353). Σημεία όπως η ευρωπαϊκή 

συνεργασία στη διασφάλιση ποιότητας και το σύστημα τίτλων σπουδών 

αναγνωρίσιμων και συγκρίσιμων μπορούν να έχουν διαφορετικές ερμηνείες. Η 

ασάφεια αποτελεί κατάλληλο εργαλείο στα χέρια των πολιτικών για ανάλογες 

διπλωματικές πράξεις. «Αυτή η ασάφεια δίνει αξιοσημείωτη ελευθερία σε 

κυβερνήσεις να πειραματιστούν με συγκεκριμένες αλλαγές στα εγχώρια συστήματά 

τους χρησιμοποιώντας τη διακήρυξη της Μπολόνια ως τη νομοθεσία για τέτοιες 

κινήσεις» (Huisman &Van der Mende, 2004: 353). Ο Μπαμπινιώτης επίσης, 

αντιτίθεται στη Διαδικασία της Μπολόνια, μιλώντας για τη νοοτροπία που την 

πλαισιώνει και προσπαθεί να μαντέψει τα σχετικά αποτελέσματα. «Αυτή η 

νοοτροπία, απόρροια τής συνεργασίας απαίδευτων γραφειοκρατών και αδίστακτων 

τεχνοκρατών, μαζί με την έλλειψη οράματος για την Ανώτατη Παιδεία στην Ευρώπη, 

τείνει να μετατρέψει τα Πανεπιστήμια από “Ναούς Παιδείας” σε “Οίκους 

Εμπορίου”» (Μπαμπινιώτης, 2005: 43). 

 

Η European University Association δε, χαιρετίζει τη Διαδικασία της Μπολόνια. «Η 

Διαδικασία της Μπολόνια αποτελεί μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Ευρώπης. 

Παρακολουθείται με αυξανόμενο ενδιαφέρον σε όλον τον κόσμο και μετατρέπεται σε 

“Ευρωπαϊκό Σήμα Κατατεθέν”» (EUA, 

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Lisbon_Declaration_Gree

k_version.pdf: 28-8-2008). 
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6.4.6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας 
 

Το 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας αποφασίζει ότι τα ευρωπαϊκά 

συστήματα εκπαίδευσης πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας της 

γνώσης και δηλώνει την ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα απασχόλησης. 

Γίνεται λόγος για την «ΕΕ ως την πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της 

γνώσης έως το 2010» (http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-agenda/article-

117510: 4-8-2008). Επίσης, αναφέρεται στην αντιμετώπιση της ανεργίας τονίζοντας 

ότι «ια να δοθεί στα πρόσωπα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας δυνατότητα να 

συμμετάσχουν ενεργά στην οικονομία της γνώσης, πρέπει το επίπεδο της κατάρτισής 

τους να είναι υψηλό. Επειδή τείνει να οξυνθεί η αντίστροφη σχέση επιπέδου σπουδών 

/ποσοστού ανεργίας, η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει την άνοδο του μορφωτικού 

επιπέδου των αποφοίτων» (http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm: 4-8-

2008).  

 

Στο Συμβούλιο αυτό ξεκίνησε και προσδιορίστηκε η κεντρική στοχοθεσία της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας αναφορικά με τη γνώση αλλά, πρέπει να επισημάνουμε 

ότι η εφαρμογή της εξαρτάται πολύ από την απόφαση των κρατών-μελών να 

ακολουθήσουν τα προτάγματά της. Εφαρμόζεται δε μέσω της ανοικτής μεθόδου 

συντονισμού.  «Πρόκειται για έναν τομέα όπου (…) δεν ασκείται η ευρωπαϊκή ισχύς 

στα κράτη-μέλη» (Soete, 2007: 301). Έτσι, κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να 

προχωρήσει σε αλλαγές ανάλογα με τις δικές του προτεραιότητες. Γι’ αυτόν το λόγο 

δεν έχει σημειωθεί σχετική πρόοδος και, «υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η 

μεταρρυθμιστική διαδικασία δεν πηγαίνει αρκετά γρήγορα και οι φιλόδοξοι στόχοι δε 

θα επιτευχθούν» (http://www.euractiv.com/en/innovation/lisbon-strategy-european-

route-globalisation/article-167207: 4-8-2008).  

 

Πλέον, προχωρούμε στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας, το 2005 όπου, 

μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για υποστήριξη της γνώσης και της καινοτομίας και 

άρση των εμποδίων στον τομέα της ακαδημαϊκής κινητικότητας 

(http://www.euractiv.com/en/innovation/growth-jobs-relaunch-lisbon-strategy/article-

131891: 4-8-2008). 
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6.4.7. Το Πρόγραμμα Εργασίας “Education and Training 2010” 
 

Εντός της Στρατηγικής της Λισσαβόνας «έχει θεμελιωθεί το ιδιαίτερα επιδραστικό 

Πλαίσιο/Πρόγραμμα Εργασίας “Education and Training 2010” και πρόκειται στην 

πραγματικότητα για το πλαίσιο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής» 

(Παπαδάκης, 2007: 761). Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με την εκπαίδευση σε όλες 

της τις βαθμίδες και ιδιαίτερα με τη Δια Βίου Μάθηση και εδράζεται: «στην ανοικτή 

μέθοδο συντονισμού προκειμένου να επιτύχει τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών με 

βάση τους κοινούς στόχους, και στη χρήση εμπειρικά εδραιωμένων δεικτών, όπως 

και στην πρόβλεψη σε συγκεκριμένες τιμές – στόχους» (Παπαδάκης, 2006: 761). 

Υπεύθυνη για την υλοποίησή του  στο πλαίσιο 13 κεντρικών στοχεύσεων είναι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι 

στοχεύσεις αυτές περιλαμβάνονται σε 3 περιληπτικά οι οποίες είναι:  

«1: Βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. 

2: Διευκόλυνση της πρόσβασης στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για 

όλους, υπό το πρίσμα της κατευθυντήριας αρχής της Δια Βίου Μάθησης, ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικές ανέλιξης, όπως και της ενεργούς 

συμμετοχής στην Κοινωνία των Πολιτών, προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

κοινωνικής συνοχής. 

3: Άνοιγμα των εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων κατάρτισης στο διεθνές 

περιβάλλον και απόκριση στη βασικά ανάγκη να ενισχυθεί η σύνθεση κοινωνίας και 

απασχόλησης και να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την 

παγκοσμιοποίηση» (Παπαδάκης, 2006: 759). 

 

Ως μέρος της γενικότερης στρατηγικής, το Ε. Συμβούλιο έθεσε κοινούς στόχους για 

τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ. Το Πλαίσιο / Πρόγραμμα 

Εργασίας Education and Training 2010 υποστηρίζει τις δραστηριότητες των κρατών 

μελών προκειμένου να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Αυτό γίνεται πραγματικότητα 

μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, χρησιμοποιώντας δεκαέξι δείκτες και πέντε 

τιμές στόχοι. Οι δείκτες είναι: συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, εκπαίδευση 

για άτομα με ειδικές ανάγκες, μαθητική διαρροή, ικανότητα διαβάσματος, 

μαθηματικών και θετικών επιστημών, γλωσσικές δεξιότητες, ικανότητες ICT, 

δεξιότητες που έχουν σχέση με την ιδιότητα του πολίτη,  μάθηση δεξιοτήτων, ρυθμοί 
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ολοκλήρωσης της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους νέους, 

επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων και εκπαιδευτών, απόφοιτοι ανώτατης 

εκπαίδευσης, διεθνής κινητικότητα φοιτητών, συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου 

μάθηση, δεξιότητες ενηλίκων, εκπαιδευτικά επιτεύγματα των ενηλίκων, επένδυση 

στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα πέντε δε σημεία αναφοράς είναι: όχι πάνω από 

10% μαθητική διαρροή, μείωση τουλάχιστον κατά 20% του ποσοστού των μαθητών 

με χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης, τουλάχιστον 85% των νέων πρέπει 

να έχουν τελειώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αύξηση τουλάχιστον 

κατά 15% του αριθμού των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μαθηματικά, 

θετικές επιστήμες και τεχνολογία με αυτόματα μείωση της διαφοράς μεταξύ αντρών 

και γυναικών, 12,5% των ενηλίκων που συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm: 4-8-2008). 

 

Δεν απουσιάζουν βέβαια τα επικριτικά σχόλια από πλευράς φοιτητών. H European 

Students’ Union (ESU) αναφέρει για τον αποκλεισμό στο πρόγραμμα αυτό, των 

ομάδων ενδιαφερομένων και τη συμμετοχή μόνο κοινωνικών εταίρων (βλ. ESU, 

http://www.esib.org/documents/statements/0805_St_Beyond_2010.pdf: 28-8-2008).  

 

6.4.8. Στατιστικά για την Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με έγγραφο εργασίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2008), 

προκύπτουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την Ελλάδα. 

• Αναφορικά με τις πέντε τιμές στόχους που προαναφέραμε η Ελλάδα 

βρίσκεται πίσω από αρκετές χώρες και κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά τη μαθητική διαρροή, τους απόφοιτους ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στα μαθηματικά, θετικές επιστήμες και τεχνολογία παρά το ότι έχουμε 

αδυναμίες, βελτιωνόμαστε. Στην επίδοση των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις 

στην ικανότητα ανάγνωσης, και στο ποσοστό ενηλίκων που συμμετέχουν στη 

δια βίου μάθηση παρουσιάζουμε σταθερά μειωμένες επιδόσεις ως χώρα (βλ. 

Πίνακα 11, σελ. 83). 

• Σχετικά δε με την κατάταξη των πανεπιστημίων διεθνώς, βάση της Academic 

Ranking of World Universities, το 2007, δύο ελληνικά Πανεπιστήμια 
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βρίσκονται ανάμεσα στα 500 καλύτερα του κόσμου, 197 από τα οποία είναι 

ευρωπαϊκά. Αυτά τα δύο Πανεπιστήμια δε βρίσκονται ανάμεσα στα 100 

πρώτα διεθνώς, μεταξύ των οποίων 29 είναι ευρωπαϊκά. Σύμφωνα, με το 

World University Ranking (THES), το 2007) ανάμεσα στα 100 πρώτα 

πανεπιστήμια του κόσμου βρίσκονται 34 ευρωπαϊκά και κανένα ελληνικό (βλ. 

Πίνακα 12, σελ. 84 ). 

• Αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε καθημερινή βάση, 

από 15χρονους μαθητές στην  την Ελλάδα το 53,2% των αυτών χρησιμοποιεί 

υπολογιστή στο σπίτι, 5% στο σχολείο και 13,5% σ σε άλλα μέρη. Η χώρα 

μας κατέχει από τα χαμηλότερα ποσοστά μαζί με την Ιρλανδία, και την 

Τουρκία (βλ. Πίνακα 13, σελ. 85). 

• Πολύ ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζει η επίδοση στις θετικές επιστήμες και η 

επιρροή του κοινωνικοοικονομικού status. Εδώ η χώρα μας βρίσκεται κάτω 

από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη φοιτητική επίδοση 

στις θετικές επιστήμες και πάνω από το μέσο όρο στο κοινωνικοοικονομικό 

status αλλά, χωρίς μεγάλη διαφορά από αυτόν (βλ. πίνακα 14, σελ. 86).  

• Τέλος, σε σχέση με την επίδοση στις θετικές επιστήμες και την αντίληψη για 

το περιβάλλον, στην Ελλάδα αν και οι φοιτητές έχουν χαμηλότερη επίδοση 

στις θετικές επιστήμες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, έχουν 

αντίληψη για περιβαλλοντικά θέματα (βλ. πίνακα 15, σελ. 87).   

 

6.4.9. Εκπαιδευτικά προγράμματα 
 

Από το έτος 1986-1992 παρατηρήθηκε μια έντονη δραστηριοποίηση από τη Ε. 

Επιτροπή για προγράμματα κινητικότητας, συνεργασίας που αφορούσαν την 

μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα 

προγράμματα: Erasmus, Commett, Lingua, Tempus ορισμένα από τα οποία 

συνεχίζονται με επιτυχία έως σήμερα.  

 

Όσον αφορά τα νέα προγράμματα δράσης για τα έτη 1994-1999, είχαμε τα ακόλουθα 

τρία: Σωκράτης, Leonardo και YES στα οποία ενσωματώθηκαν τα προηγούμενα 

προγράμματα με τους ίδιους πάντα στόχους: συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων, 

ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, διάχυση τεχνογνωσίας, αναγνώριση τίτλων 
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σπουδών κ. λ. π. «Αυτά τα προγράμματα συνεχίστηκαν για επτά ακόμη χρόνια, έως 

το 2006, δεδομένης της προσφοράς τους, με λιγότερους επιμέρους στόχους, αλλά την 

ίδια φιλοσοφία με αυτή του παρελθόντος» (Πασιάς, 2006: 472). Επίσης, αυξήθηκε ο 

προϋπολογισμός τους και προωθήθηκαν αλλαγές τεχνοκρατικού χαρακτήρα σε αυτά.  

 

Τέλος, για την επταετία 2007-13 συνεχίζονται τα προαναφερόμενα προγράμματα μαζί 

με άλλα όπως το Jean Monnet κάτω από την ομπρέλα του ευρύτερου προγράμματος 

Δια Βίου Μάθησης  με σκοπό την απλοποίηση των οδηγιών και διοικητικών 

διαδικασιών σε αυτά. 

 

6.5. O Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) με τη σειρά του έχει δραστηριοποιηθεί 

στον τομέα της εκπαίδευσης.  Είναι η λογική της ελεύθερης αγοράς, που υποστηρίζει 

ότι η απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών οδηγεί στη μεγιστοποίηση 

της οικονομικής ανάπτυξης και της κερδοφορίας, με αποτέλεσμα ο οργανισμός αυτός 

να προγραμματίζει την απελευθέρωση των “εκπαιδευτικών υπηρεσιών”.  

 

6.5.1. Η Συνθήκη GATS 
 

H GATS (General Agreement on Tariffs in Services) αποτελεί την πρώτη πολυμερή 

συμφωνία που καλύπτει το εμπόριο υπηρεσιών και είναι μία από τις έξι βασικές 

συμφωνίες του ΠΟΕ. Ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης από το 1986 έως το 1993. H GATS είναι μια πολυμερής συμφωνία η 

οποία καλύπτει όλα τα κρατικά μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο στον τομέα των 

υπηρεσιών. Κάθε κρατικό μέτρο ή ρύθμιση η οποία με οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζει 

το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών υπόκειται στους κανόνες της GATS.  

 

Η Συνθήκη GATS, αναγνωρίζει τέσσερις μορφές υπηρεσιών στον τομέα του 

εμπορίου διεθνώς: Α) Διασυνοριακές προμήθειες δηλαδή, υπηρεσίες από μία περιοχή 

κάποιας χώρας μέλους σε μία άλλη χώρα μέλος. Β) Κατανάλωση στο εξωτερικό. 

Αυτή η μορφή περιγράφει την προμήθεια υπηρεσιών από μία χώρα μέλος σε 

καταναλωτή μίας άλλης. Γ) Εμπορική παρουσία. Εδώ αναφερόμαστε στην παροχή 
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υπηρεσιών από ένα προμηθευτή από μία χώρα μέλος στην περιοχή μιας άλλης. Δ) 

Παρουσία φυσικών προσώπων. Η μορφή αυτή αναφέρεται στην προσωρινή είσοδο 

προσώπων από μία χώρα μέλος για την παροχή υπηρεσιών στην περιοχή μιας άλλης. 

 

Στο μέρος ΙΙ, αναφέρει ότι «τηρώντας όλους τους όρους της συνθήκης, κάθε μέλος 

δεσμεύεται να συμφωνεί αμέσως και ανεπιφύλακτα με υπηρεσίες που παρέχονται 

καθώς και με τα πρόσωπα που εμπλέκονται σ’ αυτές. Δεσμεύεται επίσης να μην 

ευνοεί υπηρεσίες και πρόσωπα κάποιων χωρών εις βάρος κάποιων άλλων» 

(http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm: 28-6-2008).  

 

Μεταξύ άλλων η Συνθήκη περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν και την εκπαίδευση 

καθότι «υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν περισσότερο στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λιγότερο στην ανώτατη εκπαίδευση και την 

εκπαίδευση ενηλίκων.  Τα περισσότερα εμπόδια υπάρχουν στη εμπορική παρουσία 

και παρουσία φυσικών προσώπων» (Nokkala, 2003: 41).  

 

Με τη Συνθήκη GATS δημιουργείται το ερώτημα αν κινδυνεύουν έτσι τα κράτη να 

ρυθμίζουν τα θέματα εκπαίδευσής τους με βάση εσωτερικούς κανόνες. Έχει 

αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων στο πλαίσιο όλων των οργανισμών οι οποίοι 

δείχνουν ενδιαφέρον για την ανώτατη εκπαίδευση. Η Nokkala (2003: 34 ) αναφέρει 

χαρακτηριστικά «η Συνθήκη σε περίπτωση που η ανώτατη εκπαίδευση 

περιλαμβάνεται σε αυτήν, είναι πιθανό 

-να διακυβεύσει το δικαίωμα του κράτους να ρυθμίζει και να επιχορηγεί την ανώτατη 

εκπαίδευσή του, 

-όσο και τις συνέπειες της συνθήκης στους εγχώριους κανόνες των συστημάτων που 

διασφαλίζουν τόσο την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και κυρίως την ίδια 

την έννοια της ανώτατης εκπαίδευσης ως δημόσιο αγαθό και δημόσια ευθύνη». Να 

σημειώσουμε εδώ, ότι τα κράτη έχουν τη δυνατότητα, εφόσον τεκμηριώσουν τις 

συγκεκριμένες θέσεις τους και παρουσιάσουν σχετικά επιχειρήματα, να εξαιρεθούν 

από τομείς της συνθήκης.  

 

Στην εν λόγω Συνθήκη έχουν αντιταχθεί με σχετική διακήρυξη αρκετοί φορείς και 

ενώσεις πανεπιστημίων όπως η Ένωση Πανεπιστημίων και Κολεγίων του Καναδά 

(AUCC), η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) αναφέροντας ότι «η ανώτατη 
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εκπαίδευση  υπάρχει για να ικανοποιεί το δημόσιο ενδιαφέρον και δε συνιστά 

εμπορεύσιμο είδος. (…) Αποστολή της είναι να συμβάλλει στη διατήρηση της 

ανάπτυξης και της προόδου της κοινωνίας» (Nokkala, 2003: 39). Επίσης, ο 

Οργανισμός Διεθνής Εκπαίδευση αντιτάχθηκε στην εμπορευματοποίηση της 

εκπαίδευσης διατείνοντας ότι η εκπαίδευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσια 

υπηρεσία και όχι εμπόρευμα. Η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης εμπεριέχει 

κινδύνους όπως η ανισότητα και η διάκριση. Ακόμα, υπονομεύει τα κρατικά 

συστήματα εκπαίδευσης και ενδυναμώνει τάσεις προς την ιδιωτικοποίηση και την 

απορύθμιση. Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να εξαιρεθεί από την Συνθήκη GATS 

(http://www.ei-ie.org/gats/en/policy.php: 6-7-2008). 

 

Να τονίσουμε, ότι η GATS είναι εκτελεστή στο βαθμό που οι χώρες κάνουν 

δεσμεύσεις με τη θέλησή τους σε τομείς υπηρεσιών. Στο στάδιο των 

διαπραγματεύσεων κάποιες χώρες δείχνουν να κρατούν περισσότερο προστατευτική 

στάση από ότι άλλες  και καμία χώρα δεν έχει ανοίξει πλήρως τον τομέα της 

εκπαίδευσης χωρίς να επιβάλλει κάποιους περιορισμούς στην πρόσβαση και στη 

μεταχείριση ξένων επενδυτών στην αγορά της. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ κρατούν ένα μεγάλο βαθμό ελέγχου στην εθνική τους 

εκπαίδευση (Larsen, 2002: 860). 

 

Όπως αναφέρει η Nokkala (2003: 34) «Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της GATS 

οι νομικές συνέπειες της συνθήκης στην ανώτατη εκπαίδευση δε θα είναι γνωστές αν 

δεν δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες αντίθεσης. (…) Αν η GATS και γενικώς 

το αυξανόμενο εμπόριο στην εκπαίδευση επηρεάζει επίσης και τους στόχους της 

πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, παραμένει μία πολιτική και κανονιστική 

ερώτηση, όπως η γενική εικόνα για την ανώτατη εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό ή 

ανθρώπινο δικαίωμα».  

 

 

7. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

«Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ των 

ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη 

Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο). H σχολική ζωή, όμως, των μαθητών μπορεί να ξεκινά 
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από την ηλικία των 2,5 ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύματα (ιδιωτικά και 

δημόσια) που ονομάζονται Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί. Ορισμένοι 

Βρεφονηπιακοί Παιδικοί σταθμοί διαθέτουν και Νηπιακά Τμήματα που λειτουργούν 

παράλληλα προς τα Νηπιαγωγεία. 

Η διάρκεια φοίτησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) είναι εξαετής, με 

ηλικία εισόδου το 6ο έτος. Παράλληλα προς τα κοινά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 

λειτουργούν και Ολοήμερα σχολεία, τα οποία έχουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας 

και εμπλουτισμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Η μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 

1997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά 

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής στα Ενιαία 

Λύκεια και διετής (α΄ κύκλος σπουδών) ή τριετής (β΄ κύκλος σπουδών) στα Τεχνικά 

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, ενώ δεν αποκλείονται αμοιβαίες μετακινήσεις από 

τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο.  

Παράλληλα με τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λειτουργούν και Ειδικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και 

λυκειακές τάξεις, που απευθύνονται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επίσης λειτουργούν και Μουσικά, Εκκλησιαστικά και Αθλητικά Γυμνάσια και 

Λύκεια. 

Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμιτη 

εκπαίδευση. Τα Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμιτα , γιατί δέχονται τόσο 

αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους 

ειδικότητες που προσφέρουν.  

Η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η εισαγωγή των 

φοιτητών σ αυτά τα ιδρύματα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού 

επιπέδου που λαμβάνουν χώρα στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου. Επιπρόσθετα, στο 

ΕΑΠ οι φοιτητές γίνονται αποδεκτοί από την ηλικία των 22 ετών μετά από κλήρωση. 

Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτό συγκροτείται από ιδρύματα της επίσημης 
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τυπικής, διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμιστης εκπαίδευσης.  

 Η επίσημη τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από καθορισμένη διάρκεια σπουδών, 

επαναληψιμότητα, και απονομή επίσημου τίτλου σπουδών στο τέλος τους, ο οποίος 

αποτελεί και την κρατική νομιμοποίησή της. 

Η διαβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνεπάγεται την υποχρέωση κατοχής 

του αποδεικτικού τίτλου (απολυτηρίου, πτυχίου κλπ.) του προηγούμενου επιπέδου 

σπουδών για τη συνέχιση στο επόμενο.  

 Επισημαίνεται ότι το διάγραμμα δίνει τη γενική εικόνα του εκπαιδευτικού 

συστήματος σε όσες εκφάνσεις του εποπτεύονται κυρίως από το ΥΠΕΠΘ, που είναι 

και οι μεγαλύτερες σε έκταση. Όμως, μια ευρύτερη ανάλυση δείχνει ότι το σύνολο 

των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ελλάδα αποτελεί ένα πλέγμα 

πολύ πιο πολύπλοκο, πολυεπίπεδο και διαφοροποιημένο. Πολλές άλλες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες, διαβαθμισμένες ή αδιαβάθμιστες, προσφέρονται μέσα στο επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα και σε συνεργασία με αυτό ή και εντελώς ανεξάρτητες από 

όσες εντάσσονται στον βασικό πυρήνα του» 

(http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm: 28-7-2008). 
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7.1. Χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
 

«Αρχές και αξίες όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η 

ελευθερία, η ισότητα, η ηθική, η αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

ο σεβασμός στους νόμους, τα δικαιώματα του πολίτη κ.λ.π. διδάσκονται 

και θεμελιώνονται στην πανεπιστημιακή διδασκαλία. Αλλά και οι τέχνες 

και τα γράμματα, το ευρύτερο φάσμα του πνευματικού πολιτισμού, της 

καλλιέργειας του πνεύματος περνάει και διαχέεται μέσα από το 

πανεπιστήμιο (…) το πανεπιστήμιο αν δεν ακτινοβολεί και πολιτισμό 

μαζί με την επιστήμη κινδυνεύει να μετατραπεί σε στυγνό τεχνοκρατικό 

ίδρυμα παραγωγής ξηρών γνώσεων» (Μπαμπινιώτης 2003). 

 

Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση οφείλει να επανεξετάσει επειγόντως τους στόχους 

της, να εξορθολογήσει την οργάνωσή της, να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις 

εξελίξεις και τις απαιτήσεις μιας νέας εποχής, κατά την οποία αλλάζουν τόσο η 

παραγωγική διαδικασία όσο και οι δομές της επιστημονικής έρευνας και η σχέση της 

τελευταίας με τη διδασκαλία. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο το διακύβευμα της 

ποιότητας (βλ. Κοτρόγιαννος & Παπαδάκης: 2003) είναι εντελώς καταλυτικό. Οι 

προκλήσεις είναι πολλές και οι ευθύνες μεγάλες ενώ οι μεταρρυθμίσεις δείχνουν 

αναπόφευκτες και δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δεδομένης και της ραγδαίας 

αύξησης των ενδιαφερόμενων, των δικαιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και 

λόγω της έντασης της σχέσης ανώτατης εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

Γίνεται λόγος για εξτρεμιστικές οργανώσεις φοιτητών που αντιδρούν στις 

μεταρρυθμίσεις, για ελλείψεις σε συγγενείς τομείς και για το αυξημένο κόστος της 

εκπαίδευσης για τα νοικοκυριά. Τα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης 

αναφέρονται και από διεθνείς οργανισμούς. «Η χώρα μας κατέχει τις τελευταίες 

θέσεις στην Ευρώπη των 27 σε εκπαίδευση, σε έρευνα και ανάπτυξη. Υστερεί 

απελπιστικά σε καινοτομίες και οι επιδόσεις της στις τεχνολογίες των πληροφοριών 

είναι από τις πλέον υποτονικές στην Ε.Ε. Επίσης, η ελληνική παιδεία παραπαίει και, 

σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αναποτελεσματικό, όμως κοστίζει πανάκριβα στον 

Έλληνα φορολογούμενο και, τελικώς, βρίσκεται στα χέρια κουκουλοφόρων και 

συνταξιούχων φοιτητών. Θα πρέπει δε στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι το 
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φαινόμενο της “μαφιοποίησης” των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα 

μας είναι μοναδικό παγκοσμίως, αλλά και εξευτελιστικό για μία χώρα η οποία 

“καυχάται” ότι είναι η κοιτίς του πολιτισμού» (Παπανδρόπουλος, 2007). 

 

7.1.1. Συγκεντρωτισμός 
 

Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2003: 64) υπάρχουν τρία κύρια παραδείγματα – μοντέλα 

εκπαιδευτικής πολιτικής: Το συγκεντρωτικό μοντέλο, το κορπορατιστικό μοντέλο και 

το πλουραλιστικό μοντέλο.   

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται παράδειγμα κυριαρχίας του 

συγκεντρωτικού μοντέλου με το σύστημα εκπαίδευσης να εξαρτάται από την 

κεντρική διοίκηση η οποία κατά κύριο λόγο είναι το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με αυξημένη λογοδοσία πράγμα το οποίο και καθιστά τα ιδρύματα  

δύσκαμπτα και με μηδαμινό βαθμό αυτονομίας. Τα προαναφερόμενα συνεπάγονται 

και αυξημένη γραφειοκρατία πράγμα που συνιστά μέγιστο μειονέκτημα, μεταξύ 

άλλων14. 

 

7.1.2. Το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο 
 

 Το Ελληνικό Σύνταγμα από το 1975 έως σήμερα αναφέρει τα κάτωθι: 

- «Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η 

ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους» (παρ. 1). 

- «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, 

στα κρατικά εκπαιδευτήρια» (παρ. 4) . 

- «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που 

αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(…)υπό την εποπτεία του 

κράτους» (παρ. 5). 

- «Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι 

λειτουργοί (…) και δε μπορούν να παυθούν» (παρ. 6). 

- «Η σύσταση των ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται» (παρ. 8). 
                                                 
14 Περισσότερη μελέτη πάνω στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει γίνει από τον Παπαδάκη Ν. και 
αναφέρεται στο σχετικό βιβλίο “Εκπαιδευτική Πολιτική: H εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική 
πολιτική (;)”, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003. 
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Η παρούσα κυβέρνηση προώθησε νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή το 

οποίο επιφέρει αλλαγές στο άρθρο 16 του Συντάγματος αναφορικά με τα παραπάνω. 

Υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις για τη μη ψήφισή του, ιδιαίτερα από αριστερές 

φοιτητικές οργανώσεις όπως και από φοιτητικά κινήματα τα οποία υπόκεινται στο 

ΠΑΣΟΚ. Επίσης πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζοντας ότι έτσι θα υποβαθμίσουν το 

δημόσιο πανεπιστήμιο αντιτάχθηκαν σθεναρά με σκοπό να “το προστατεύσουν” όπως 

δήλωνε η συντριπτική πλειοψηφία τους. Βέβαια, οι προσπάθειές τους αποδείχθηκαν 

άκαρπες και η αλλαγή στον εν λόγω νόμο επετεύχθη. Οι υποστηρικτές της αλλαγής 

αυτής πρέσβευαν, μεταξύ άλλων, ότι έτσι θα σταματήσει και η εξαγωγή φοιτητικού 

συναλλάγματος η οποία πλήττει την οικονομία. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι η 

Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό φοιτητών που σπουδάζουν στο 

εξωτερικό ανά εκατ. πληθυσμού (βλ. Πίνακα 1). Μεταξύ των υποστηρικτών ο 

Ψαχαρόπουλος (2005: 222) αναφέρει ότι «χωρίς αμφιβολία το άρθρο 16 του 

Ελληνικού Συντάγματος είναι ένας οικονομικά αναποτελεσματικός και κοινωνικά 

αντικοινωνικός νόμος, που κοστίζει στη χώρα δισεκατομμύρια ευρώ σε απτούς όρους 

ενώ έχει κοινωνικές συνέπειες οι οποίες δε είναι εύκολα υπολογίσιμες». 

Ο ακαδημαϊκός Μπαμπινιώτης δε, (2005:43) οραματίζεται το πανεπιστήμιο 

«ποιοτικό, υψηλού επιστημονικού και κοινωνικού κύρους ίδρυμα παιδείας, ένα 

δημόσιο αγαθό που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, που θα κάνει υπερήφανους τους 

φοιτητές του και που θα έρχεται αρωγό στην ανάπτυξη μιας χώρας». 

 

7.1.3. Η νομοθεσία για το δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα 
 

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια “πολυδαίδαλη νομοθεσία”,  τονίζει ο 

Φυριππής, (2007) σε συνέδριο, η οποία πλαισιώνει τα ελληνικά Πανεπιστήμια. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το δημόσιο λογιστικό σύστημα, το νόμο πλαίσιο με 

δεκάδες προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις, τους νόμους για τη διαχείριση της 

πανεπιστημιακής περιουσίας, το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας κ.ά. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τροχοπέδη για την εύρυθμη 

λειτουργία των ΑΕΙ. Τέλος, υπάρχει και η κρατική εποπτεία με τη συνεχή λογοδοσία 

στο Υπουργείο Παιδείας, με όλους τους δύσκαμπτους μηχανισμούς που συνεπάγεται. 
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Η αυτονομία των ιδρυμάτων αυτών είναι πλέον μια αναγκαιότητα. Βέβαια με το νέο 

νόμο πλαίσιο έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα σε αυτόν τον τομέα. 

 

7.1.4. Οικονομικά θέματα 
 

Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat το 2001, η Ελλάδα βρίσκεται στην  προτελευταία 

θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες για την 

εκπαίδευση (βλ. Πίνακα 2). Αυτό αποτελεί και το σημαντικότερο παράγοντα με 

αποτέλεσμα τα δημόσια ιδρύματα να μη λειτουργούν αποτελεσματικά. Έτσι, οι 

Έλληνες πολίτες αναγκάζονται  να καταφεύγουν σε ιδιωτικά σχολεία και 

φροντιστήρια. Η κυβέρνηση στηριζόμενη σε αυτό το θέμα αναφέρεται στη 

γενικότερη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης η οποία πρωτοσυζητήθηκε το 1997 (βλ. 

Zampeta, 2001: 4).  

 

Επίσης, όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του ΄90 αυξήθηκε ο αριθμός των ιδρυμάτων καθώς και των Τμημάτων εντός των 

Πανεπιστημίων. Δεν συνοδεύτηκε όμως αυτή η τάση με ανάλογη αύξηση της 

κρατικής χρηματοδότησης. Αυτό είχε συνέπειες, ιδιαίτερα στα παλιά και μεγάλα 

πανεπιστήμια, τα οποία απαριθμούσαν και συνεχίζουν να απαριθμούν μεγάλους 

αριθμούς φοιτητών. Για παράδειγμα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών απαριθμούν μαζί πάνω από 

150.000 φοιτητές όσο δηλαδή πάνω από δέκα περιφερειακά Πανεπιστήμια συνολικά. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει εγγεγραμμένους γύρω στους 13.500 φοιτητές. Παρ’ 

όλα αυτά τα νεότερα πανεπιστήμια ήταν σε καλύτερη θέση και αποτελούσαν δέκτες 

μεγαλύτερων ποσών για υποδομές, πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τον 

μικρότερο αναλογικά αριθμό φοιτητών τους. Επίσης, «τα πανεπιστήμια έγιναν δέκτες 

τεράστιας κριτικής που έχει σχέση για την ελλιπή  οικονομική διαχείριση, αλόγιστη 

σπατάλη δημόσιου χρήματος, ανεπαρκή επίδοση, ανεπάρκεια στο να απαντήσουν 

στις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, έλλειψη λογοδοσίας, θέματα για 

τα οποία γίνεται λόγος ιδιαίτερα από τους νεοφιλελεύθερους» (Zampeta, 2001: 5). 

Σημειώνουμε το παράδειγμα της φυλάκισης, λόγω διασπάθισης δημόσιου χρήματος, 

παλιότερου Πρύτανη και Αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Μουστάκα το 

2007. 
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8. Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 
 

8.1. Θέμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνήσεις 
 

Η εκπαιδευτική πολιτική παραμένει ως μία σημαντική δικλείδα όσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιδρούν στην παγκόσμια αλλαγή. Οι 

αντιδράσεις τους σχετίζονται με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και εστιάζουν στη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων και στη 

μετάδοση της γνώσης - περιλαμβάνοντας, διοίκηση, παιδαγωγικά, μαθήματα και 

πρόσβαση. Όταν πρόκειται για αλλαγές στην προαναφερόμενη πολιτική, τότε μιλάμε 

για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. «Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν τις 

εκπαιδευτικές αλλαγές και ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, που κάθε φορά εφαρμόζεται, και αφορούν στοιχεία μιας ή 

περισσότερων βαθμίδων της εκπαίδευσης ή ακόμη και ολόκληρο το εκπαιδευτικό 

σύστημα» (Κωτσίκης, 2003: 118). 

 

Παλιότερος Υπουργός Παιδείας, ο κ. Αρσένης είχε πει χαρακτηριστικά: «Έχουμε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο μπορεί να περιγραφεί δύσκολα, ένα σύστημα που 

είναι ανάγκη να αλλάξει. Είναι βασισμένο στη δημόσια εκπαιδευτική πρόνοια. 

Παράλληλα με αυτό το σύστημα, άλλο ένα δυνατό σύστημα έχει αναπτυχθεί το οποίο 

εμφανίζεται να καλύψει τις ελλείψεις του επίσημου τομέα. Ξοδεύουμε τεράστια ποσά 

χρημάτων, από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, χωρίς να έχουμε το επιθυμητό 

μαθησιακό αποτέλεσμα» (Zampeta, 2001: 4). O επόμενος Υπουργός Παιδείας κ. 

Ευθυμίου είχε επίσης επισημάνει την ανάγκη μεταρρύθμισης. Είπε χαρακτηριστικά : 

«Χρειαζόμαστε μία νέα κουλτούρα προς ένα τύπο ηλεκτρονικού διαφωτισμό». 

(Zampeta, 2001: 5). Η τέως Υπουργός κ. Γιαννάκου προέβη σε δραστικές αποφάσεις. 

Σε βολές της κατά του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή αναφέρει: «Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι 

στη βαθμολογία των δεικτών της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2004, η βαθμολογία 

σας ήταν 05 στα 10; Αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα είμαστε πάνω από το μέσο όρο 

της ΕΕ και θα είμαστε στο 10 το 2010. Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι στη διαδικασία 

της Μπολόνια, που προσυπογράψατε το 1999 και εν συνεχεία στην Πράγα και στο 

Βερολίνο όπου αναλάβατε διεθνείς δεσμεύσεις για τον χώρο εκπαίδευσης, δεν κάνατε 
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απολύτως τίποτα και είχατε βαθμό 0; Τώρα έχουμε βαθμό 4,5 με άριστα το 5. Αυτή 

είναι η αλήθεια» (www.ypepth.gr: 28-6-2007).  

 

Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, αναφερόμενος στην παιδεία, δήλωσε σχετικά: 

«Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση άνοιξε το δρόμο για επιβεβλημένες αλλαγές: 

- Αναβαθμίζεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, 

- μπαίνει τάξη στο χάος των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, 

- ξεκίνησε τη λειτουργία του το Διεθνές Πανεπιστήμιο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, 

- ξεκινά εθνικός διάλογος για ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση» (Καραμανλής, 

http://www.primeminister.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6512:  

6-9-2008). 

 

8.2. Μεταρρυθμιστικές ενέργειες του παρελθόντος 
 

«Το να είσαι ανθρωπιστής (ή απλά ανθρώπινος) είναι ένας 

παραδοσιακός στόχος όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων από την 

Ανατολή έως τη Δύση» (Ανάν, http://www.daidalos.org: 29-7-2008). 

 

Οι κοινωνίες από τα αρχαία χρόνια έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της εκπαίδευσης 

για την ανθρώπινη εξέλιξη. Από τα αρχαία αιγυπτιακά συγγράμματα έως την αρχαία 

ελληνική ακαδημία οι πολιτισμοί έχουν προσπαθήσει να εξασφαλίσουν εκπαίδευση 

για τους νέους τους. Επίσης, μικρότερες κοινωνίες όπως χωριά στην Υεμένη και 

κάτοικοι της αφρικανικής ζούγκλας, έχουν επενδύσει χρόνο και πόρους για την 

εκπαίδευση με παρόμοιους στόχους. 

 

Σύμφωνα με τον Ευαγγελόπουλο (1998: 17), κατά τη Ομηρική εποχή, δηλαδή 1100-

800 π.Χ. δεν υπήρχε οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα ενώ, κατόπιν, κατά την 

προκλασική και κλασική εποχή, 700-320 π.Χ.,  οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν 

διεξοδικά: υπήρχε το Νηπιαγωγείο, το διδασκαλείο και μετά η δεύτερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης συντελούνταν στις παλαίστρες και  κυρίως στα γυμνάσια. Ακολούθησε 

η Τρίτη βαθμίδα εκπαίδευσης και τέλος, η τριτοβάθμια με τη σχολή του Πυθαγόρα 

και τις Ιατρικές Σχολές (Ευαγγελόπουλος, 1998: 21-27). 
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 Την ελληνιστική εποχή, 323-30 π.Χ., εποχή του Μ. Αλεξάνδρου, η εκπαίδευση 

αποτελεί υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ την ελληνορωμαϊκή εποχή, 31 

π.Χ.-476 μ.Χ., η αγωγή των Ρωμαίων, ήταν έργο της οικογένειας και είχε πρακτικό, 

αγροτικό, ωφελιμιστικό, θρησκευτικό και στρατιωτικό χαρακτήρα (Ευαγγελόπουλος, 

1998: 35-43). 

 

Κατά τη βυζαντινή εποχή, 477-1453 μ.Χ., η εκπαίδευση παίρνει ελληνοχριστιανικό 

χαρακτήρα. Ακολουθεί η περίοδος της Τουρκοκρατίας έως το 1821, με κατακόρυφη 

πτώση της παιδείας (Ευαγγελόπουλος, 1998: 51-61).  

 

Το 19ο αιώνα η εκπαίδευση είχε έντονα χαρακτηριστικά δημοκρατίας (π.χ. 

υποχρεωτική  δωρεάν εκπαίδευση) σε αντίθεση με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 

και στις Η.Π.Α. όπου η δωρεάν παιδεία χρονολογείται αργότερα (βλ. Τσουκαλάς, 

1977: 504). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε η αλληλοδιδακτική μέθοδος που εφαρμόστηκε 

την εποχή αμέσως μετά το 1821 όπου ο δάσκαλος δίδασκε με τη βοήθεια 

προχωρημένων μαθητών. Την ίδια εποχή μιλάμε για τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης 

(κατώτερη, μέση, ανώτερη) (βλ. 

http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=49&page=2: 

11-8-2008). Με τον ερχομό του Καποδίστρια, το 1828, δίνεται αυστηρός χαρακτήρας 

στην εκπαίδευση συνάμα με ίδρυση εκκλησιαστικών σχολών, στρατιωτικών και 

παρθεναγωγείου. Με κατοπινά διατάγματα της Αντιβασιλείας ρυθμίζονται θέματα 

της κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης και αργότερα για την μέση και ανώτερη. 

Προβλέπεται δε η ίδρυση πανεπιστημίου (βλ. 

http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=49&page=3:  

11-8-2008). 

 

 Με τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του Βενιζέλου το 1929, καθιερώθηκε το 

εξατάξιο Δημοτικό και το εξατάξιο Γυμνάσιο στην Ελλάδα, καθώς και η 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Η δικτατορική κυβέρνηση του Μεταξά από το 1936, 

περιόρισε τα χρόνια του Δημοτικού στα τέσσερα, περιόρισε τη φοίτηση των 

κοριτσιών στα οικοκυρικά, ίδρυσε τεχνικές σχολές κυρίως για τα παιδιά των αγροτών 

και, εισήγαγε καθεστώς χρήσης ενός μόνο βιβλίου (βλ. 

http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=50: 11-8-2008). 
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Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τους Καζαμία  και Κασσωτάκη 

(1995: 13), ήταν: «εκείνη του 1964 από την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, τη 

μεταρρύθμιση του 1976-77 από την κυβέρνηση του κ. Καραμανλή και από την 

εκπαιδευτική αλλαγή της δεκαετίας του 1980 από την κυβέρνηση του Α. 

Παπανδρέου». Με τις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν εκείνα τα έτη προέκυψαν 

αρκετές αλλαγές στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της: είχαμε επέκταση του 

αγαθού της δωρεάν εκπαίδευσης, μονοτονικό σύστημα στην ελληνική γλώσσα, 

αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, κινήσεις εκδημοκρατισμού, ανανέωση 

ορισμένων εκπαιδευτικών συγγραμμάτων15.  Να αναφέρουμε επίσης, τη δημιουργία 

των ΤΕΣ που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε όσους αποτυγχάνουν στις 

εισαγωγικές για τα ΤΕΛ εξετάσεις και εκσυγχρονίζει το χαρακτήρα της τεχνικής 

εκπαίδευσης (βλ. Ανθογαλίδου, 1980: 165-167). 

 

Βέβαια αργότερα, οι δραστηριοποίηση σε αυτόν τον τομέα υπήρξε πιο έντονη. «Τα 

τελευταία χρόνια η Ελλάδα περνάει μια φάση εκσυγχρονισμού σε όλα τα επίπεδα – 

πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό» (Prokou, 2003).  

 

Το 1981 καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις για το λύκειο και το 1985 

θεσμοθετείται το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, το οποίο λειτουργούσε παράλληλα με 

τους δυο άλλους τύπους λυκείων, γενικό και τεχνικό. Με το νόμο 2525/1997 

καθιερώνεται το ενιαίο λύκειο ως μοναδικός τύπος λυκείου στη χώρα.  

 

8.3. Μεταρρυθμιστικές ενέργειες της τελευταίας περιόδου 

 

8.3.1. Γενικά 
 

Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δείξει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές πολιτικές.  Σημειώνεται μία συστηματική προσπάθεια 

έτσι ώστε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης να έχουν σημεία αναφοράς 

τους ευρωπαϊκούς στόχους. Ακολουθείται επίσης μία «διαδικασία υιοθέτησης 

                                                 
15 Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα βλ. Καζαμίας, Α. Μ. & Κασσωτάκης Μ. (1995). 
“Ελληνική εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού”, Αθήνα: Σείριος. 
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εθνικών τιμών - στόχων, όμοιων με των ευρωπαϊκών, αλλά βασισμένη σε αξιόπιστα 

αποτελέσματα έρευνας και εθνικών συνθηκών και αναγκών» (The Hellenic National 

Report 2006: 1). Η πρόοδος που επιτυγχάνεται σε αυτόν το χώρο καταγράφεται από 

το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας σε τακτική βάση και σποραδικά από άλλους 

φορείς.  

 

Επίσης, το Συμβούλιο Εθνικής Εκπαίδευσης, πέρα από τις οδηγίες της ΕΕ, λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη του τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, όπως και τις 

χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών. Και φυσικά όπως είναι επόμενο, έχουν 

προταθεί πολλές λύσεις για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος.  «Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους απόψεις και προτάσεις που 

εστιάζουν στο τι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο δομών και πρακτικών ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, έχουν πολλαπλασιαστεί» (The 

Hellenic National Report 2006: 2).  

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, πολλές από τις προτεινόμενες αλλαγές ακολουθούν τη 

φιλοσοφία που διέπει το Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ “Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2010”. Και αυτό το γεγονός ενδυναμώνει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Επίσης, 

άξια λόγου είναι η ώθηση που δίνεται στην καινοτομία, της προώθησης των διεθνών 

συνεργασιών όπως και γενικότερα η αλλαγή στη φιλοσοφία που διέπει την 

εκπαίδευση. «Μία προσπάθεια έχει γίνει επίσης ώστε να αλλάξουν οι υπάρχουσες 

κουλτούρες στην εκπαίδευση και να προωθηθούν θέσεις  προς όφελος της 

καινοτομίας και στη διεξαγόμενη αναζήτηση της ποιότητας, κυρίως μέσω 

συνεργασίας και ανταλλαγών πέρα των ελληνικών συνόρων» (The Hellenic National 

Report 2006: 2).  

 

8.3.2. Οι βασικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες 
 

Οι βασικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για τα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, σύμφωνα πάντα με την προαναφερόμενη έκθεση είναι: 

• «Αλλαγές στην οργάνωση και στις διαδικασίες των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την ποιοτική αναβάθμισή τους,  
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• Δια Βίου Εκπαίδευση των διδασκόντων με σκοπό την βέλτιστη κατάρτισή 

τους,  

• διεξαγωγή ερευνών για τις ανάγκες και δεξιότητες που απαιτούνται από την 

αγοράς εργασίας και προσαρμογή της εκπαίδευσης σε αυτά τα δεδομένα,  

• έντονη δραστηριοποίηση της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 

σκοπό τη Δια Βίου Μάθηση,  

• αναβάθμιση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών υποδομών και δημιουργία νέων,  

• προώθηση της πολυγλωσσίας με εφαρμογή μέτρων από τα πρώτα χρόνια της 

εκπαίδευσης των νέων» (The Hellenic National Report 2006: 3). 

 

Θα ήταν ελλιπές αν αφήναμε έξω από την παρούσα μελέτη την αναφορά στα 

οικονομικά δεδομένα, που διέπουν τη συγκεκριμένη πολιτική. Πρώτα απ’ όλα, οι 

προαναφερόμενες δραστηριότητες συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, πράγμα το 

οποίο γενικότερα ωθεί τις εκάστοτε αποφάσεις της ΕΕ εντός των  κρατών μελών και 

κατά συνέπεια και την Ελλάδας. «Οι προαναφερόμενες ή/και τα προγράμματα 

υποστηρίζονται και συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ, και επομένως 

θεωρούνται ως οι βασικοί μοχλοί προώθησης καινοτομιών στην ελληνική εκπαίδευση 

και κατάρτιση» (The Hellenic National Report 2006:4). Επίσης, η σημερινή 

κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κατανείμει στην εκπαίδευση ποσοστό που φτάνει το 

5% του ΑΕΠ για το επόμενο έτος. «Η ελληνική πολιτεία έχει αποφασίσει να αυξήσει 

τις επενδύσεις την εκπαίδευση και κατάρτιση στο επίπεδο του 5% του ΑΕΠ μέχρι το 

2008» (The Hellenic National Report 2006: 4).   

   

8.3.3.  Θέματα Δια Βίου Μάθησης 

 

8.3.3.1. H έννοια της Δια Βίου Μάθησης 
 

«Όταν περιγράφουμε Δια Βίου Μάθηση, μιλάμε κυρίως για κάθε διαδικασία 

απόκτησης γενικής και επιστημονικής γνώσης για όλη τη ζωή ενός ατόμου» (The 

Hellenic National Report 2006: 7). Ο Rogers διακρίνει δύο μορφές Δια Βίου 

Μάθησης: «τη μάθηση που αποσκοπεί στην εργασία και τη μάθηση που αποσκοπεί 

στη συμμετοχή στην κοινωνία» (Rogers 2005: 31). Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι η 

πρώτη μορφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την 
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αύξηση της ανταγωνιστικότητας. «Η επαγγελματική κατάρτιση είναι όχι μόνο ένα 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο επιτρέπει στον εργαζόμενο να αναπτύξει 

τις ικανότητές του, αλλά επίσης είναι και απαραίτητος όρος για την τεχνολογική 

πρόοδο και την περιφερειακή ανάπτυξη» (Μούσης 2005: 246). 

 

Ο Παπαδάκης, αναφερόμενος στη Δια Βίου Μάθηση, τονίζει ότι «η Δια Βίου 

προσέγγιση ενδυναμώνεται διαρκώς και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων της 

παιδείας και της κατάρτισης. Αυτοί οι τομείς ποικίλουν από τη βασική σχολική 

εκπαίδευση, την ανώτατη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαίδευση 

βασισμένη στην εργασία, τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και την άτυπη μάθηση»  

(Παπαδάκης 2006: 206). 

 

Στη Λευκή Βίβλο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση αναφέρεται: «τα ίδια τα 

θεμέλια μια οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής κοινωνίας, που προτίθεται να διδάξει τα 

παιδιά της τις αρχές των δικαιωμάτων του πολίτη, θα υπονομευόταν εάν αυτή η 

διδασκαλία αποτύγχανε στη σύγχρονη παροχή προοπτικών εργασίας» (European 

Commission, 1995: 3). 

 

Ο Τόνι Μπλερ παρουσίασε ως αντίδοτο για την ανεργία, την εκπαίδευση. «Όπως 

τόνισε ο Τόνι Μπλερ, τρεις είναι οι λύσεις του προβλήματος της αυξανόμενης 

ανεργίας: η εκπαίδευση, η εκπαίδευση και πάλι η εκπαίδευση» (Μουζέλης 2005: 47). 

Βέβαια παρακάτω ο εν λόγω θεωρητικός διαφωνεί διατείνοντας ότι «το πρόβλημα της 

ανεργίας δε μπορεί να λυθεί μόνο μέσω της εκπαίδευσης/επανεκπαίδευσης (…) αλλά 

η κινητοποίηση όλων στο τρίγωνο: αγορά εργασίας-εθελοντικός/τρίτος τομέας –

εκπαίδευση» (Μουζέλης 2005: 51). 

 

8.3.3.2. Ενέργειες της Ελλάδας για τη Δια Βίου Μάθηση 
 

Η Ελλάδα έχει αποδεχτεί πλήρως την αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης και έχει 

αποφασίσει να ακολουθήσει μία στρατηγική δόμησης εργατικού δυναμικού 

προσανατολισμένου στις ανάγκες της αγοράς,  έτοιμο να επανακαταρτίζεται ανάλογα 

όπως και να εργαζομένων που καλλιεργούν την προσωπικότητά τους. 
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Το σύστημα το οποίο έχει συσταθεί για την  βέλτιστη εφαρμογή της εν λόγω 

στρατηγικής είναι το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ) (Ν. 3191/2003).  

 

Την επίβλεψη του συστήματος αυτού έχει ανατεθεί σε ένα συμβούλιο όπου 

συμμετέχουν και κοινωνικοί εταίροι. Επίσης, για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

των δραστηριοτήτων του συστήματος αυτού έχει συσταθεί ένα δίκτυο από φορείς οι 

οποίοι είναι: O Οργανισμός για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(ΟΕΕΚ), τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), το σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων της σχετικής 

Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΠΘ και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρουμε το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα Προγράμματα Ελευθέρων Σπουδών (τα 

οποία καταργήθηκαν κατόπιν).  

  

Όμως, όσον αφορά αυτό το θέμα, παρουσιάστηκε η ανάγκη να υπάρχει ένας 

συστηματικός συντονισμός, μία συστηματοποίηση των ενεργειών και μία λειτουργική 

δικτύωση όλων των υπαρχόντων φορέων κάτω από μία ολοκληρωμένη στρατηγική 

προσέγγιση στη Δια Βίου Μάθηση. Γι’ αυτό το λόγο ένα νομοσχέδιο ψηφίστηκε στη 

Βουλή με τίτλο “Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις” (Ν. 

3369/6-7-2005).  

 

Αυτό το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για: 

• Δια Βίου Εκπαίδευση και  

• Δια Βίου Κατάρτιση. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι «προβλέπεται αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων Δια 

Βίου Μάθησης και στο τέλος, θα δοθούν δείκτες (απεικονίζοντας τις πρακτικές που 

εφαρμόζονται παντού στην ΕΕ). Η αξιολόγηση είναι εσωτερική και εξωτερική και 

αυτή η διαδικασία θα λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια» (The Hellenic National 

Report 2006: 10).  «Πρόσφατα μέτρα βάση του νόμου αυτού είναι: η δημιουργία μιας 

Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης και η σύσταση Ινστιτούτων Δια Βίου 

Μάθησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Δομές Κοινωνικών Εταίρων» 

(Hellas- National Report-2007: 2). 
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Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας συνεισφέρει με τη σειρά του, με διάφορους τρόπους στην 

παγίωση της Δια Βίου Μάθησης: «ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), το 

Αθηναϊκό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ινστιτούτο για την Οικονομική και 

Βιομηχανική Έρευνα (ΙΟΒΕ), η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 

και άλλοι φορείς, οργανώνοντας το Δίκτυο ΠΡΑΞΙΣ, τα πτυχία ALBA, κ.λ.π.» 

(Hellas- National Report-2007: 2). 

 

Εδώ, θα πρέπει να αριθμήσουμε την πλειάδα φορέων που ιδρυθεί για την εξάπλωση 

της Δια Βίου Μάθησης, ιδιαίτερα για ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση: «Υπάρχουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα 

Κέντρα για την Προώθηση της Απασχολησιμότητας (ΚΠΑ), τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) που φτάνουν τα 25 έως τώρα, τα 13 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(ΚΕΕ)» (Hellas- National Report-2007: 5). 

 

Δεν απουσιάζουν βέβαια, τα προβλήματα για την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής. 

«Υπάρχει έλλειψη “παράδοσης” για μια εκτεταμένη προσέγγιση της Δια Βίου 

Μάθησης και η επακόλουθη έλλειψη συστηματοποίησης των φορέων αυτής. 

Επιπροσθέτως, υπάρχουν δυσκολίες σχετιζόμενες με το γεωγραφικό μοτίβο της 

χώρας» (Hellas- National Report-2007: 4). 

 

8.3.4. Προσχολική Εκπαίδευση 
 
Με το νόμο 3518/2006 ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην παράταση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης από εννέα σε δέκα χρόνια ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 

προσθέτοντας ένα έτος προσχολικής εκπαίδευσης (βλ. Hellas- National Report-2007: 

21).  

 

8.3.5. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
 

Πρόσφατα εισήχθησαν στα σχολεία νέα σχολικά βιβλία, επιμορφώθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία τους, διευρύνθηκε το ωράριο λειτουργίας 

ολοήμερων τμημάτων για την εξυπηρέτηση εργαζόμενων γονέων, ιδρύθηκαν 

ολοήμερα ειδικά σχολεία, μειώθηκε ο αριθμός μαθητών ανά εκπαιδευτικό, εισήχθη 
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ως υποχρεωτική η διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας, εισήχθησαν μαθήματα 

σχετικά με νέες τεχνολογίες και κατοχυρώθηκε νομοθετικά η υποχρεωτικότητα της 

προσχολικής εκπαίδευσης, αυξήθηκαν οι διορισμοί εκπαιδευτικών, αυξήθηκαν οι 

εκπαιδευτικές άδειες, και αυξήθηκαν οι μισθοί` των εκπαιδευτικών (βλ. 

http://www.ypepth.gr/docs/site_apologismos_pepr.pdf: 28-6-2007).  

 

Να σημειώσουμε επίσης τα κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν με το Νόμο 

3467/2006 για το διοικητικό προσωπικό στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (βλ. Hellas- 

National Report-2007: 16). 

 

8.3.6. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 

Σημαντικές ήταν και εδώ οι μεταρρυθμίσεις: αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση, εισήχθησαν νέα βιβλία, αυξήθηκαν οι μονάδες για ειδική αγωγή, 

ιδρύθηκαν κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αντιμετωπίστηκε η σχολική 

διαρροή, καθιερώθηκε βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ και, εισήχθη σε πιλοτική εφαρμογή 

η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας. (βλ. 

http://www.ypepth.gr/docs/site_apologismos_pepr.pdf: 28-6-2007).  

 

Επίσης, είναι τα κριτήρια επιλογής που καθορίστηκαν με το Ν 3467/2006 για το 

διοικητικό προσωπικό στην  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλ. Hellas- National 

Report-2007: 16).         

 

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε ακόμα και με την ίδρυση Επαγγελματικών Λυκείων 

(ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) βάση του Ν 3475/2006 (βλ. Hellas- 

National Report-2007: 11).         

 

8.3.7. Ανώτατη Εκπαίδευση 
 

Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση αναφέρουμε τις ενέργειες που έχουν ως στόχο 

τη συμμετοχή της εκπαίδευσης στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Αυτές είναι:  
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 Διοικητικές διευθετήσεις για την αναγνώριση των πτυχίων και των 

επαγγελματικών προσόντων.  

Έχει δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών  ο 

οποίος ονομάζεται ΔΟΑΤΑΠ (το ελληνικό  NARIC) (Ν. 3328/1-4-2005) και έχει 

τους ακόλουθους στόχους: α) η αναγνώριση των πτυχίων τα οποία αποκτήθηκαν σε 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού ίδιου επιπέδου,  από πανεπιστήμιο ή 

από τον τεχνολογικό τομέα και β) η πρόβλεψη για ενημέρωση όσον αφορά σπουδές 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

Με την Υπουργική απόφαση 165/2000 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 149, Α΄) έχει 

εφαρμοστεί η ρύθμιση 89/48/EEC σχετικά με το ελάχιστο των τριών ετών στην 

ανώτατη εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου.  

 

Σχετικά με τη ρύθμιση 89/48/EEC, βασισμένη σε Υπουργική απόφαση 165/2000 

έχουμε το Συμβούλιο για την Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοτιμίας των Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με καθήκον να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά 

προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και των οποίων οι 

κάτοχοι επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα συμμετέχει σε όλα τα 

διεθνή δίκτυα και που έχουν σχέση με την αναγνώριση των τίτλων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όπως τα δίκτυα NARIC και ENIC. 

 

 Σύστημα δύο κύκλων σπουδών  

Στην Ελλάδα, έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την πλήρη εφαρμογή του  

συστήματος δύο κύκλων σπουδών. Το Πτυχίο είναι ο τίτλος που δίνεται μετά την 

ολοκλήρωση 4 ετών σπουδών που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες με βάση 

το σύστημα ECTS.  

 

 ECTS and Παράρτημα Διπλώματος16 

Ο νόμος για την εφαρμογή του ECTS  και την έκδοση του Παραρτήματος 

Διπλώματος ψηφίστηκε το 2005 (Ν 3374/2-8-2005) και σχετική Υπουργική Απόφαση 

για το Παράρτημα Διπλώματος ανακοινώθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 

10-8-2006. 

                                                 
16 Βλ. σχετικά σελ. 6 ιδίας μελέτης. 
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 Πρωτοβουλίες και εθνικά μέτρα σχετικά με την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης.  

Τα ελληνικά ιδρύματα έχουν δραστηριοποιηθεί και σε αυτόν το χώρο. Αναφέρουμε 

τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, ASEM, Tuning Project, Erasmus Mundus, 

Tempus Tacis, κ.λ.π. Επίσης συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως:  OECD, CoE, 

UNESCO/CEPES και σε περιφερειακές συνεργασίες: Stability Pact/Graz Process, 

Black Sea Economic Cooperation, Adriatic Ionian Cooperation, South East Europe 

Cooperation και στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και δίκτυα. Τέλος, αναφέρουμε 

και τους νόμους για το ΔΟΑΤΑΠ για το ECTS και Παράρτημα Διπλώματος όπως και 

το Νόμο 3255/22-7-04 για τα Κοινά Μεταπτυχιακά.  

 

 Διασφάλιση Ποιότητας  

 Ο Νόμος για τη Διασφάλιση Ποιότητας ψηφίστηκε το (Ν 3374/ 2-8-2005). 

Γενικότερα, το σύστημα για τη Διασφάλιση Ποιότητας απαρτίζεται από εσωτερική 

και εξωτερική αξιολόγηση. Μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας» (Α.ΔΙ.Π.) με Νόμο 1215/11-9-2006. 

 

 Ανώτατη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  

Όσον αφορά αυτό το σημείο αναφέρουμε την Ίδρυση του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ν. 2552/97 και αλλαγές με Ν. 3260/2004) και “τα διάφορα 

ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης τα οποία λειτουργούν σε  ΑΕΙ και ΤΕΙ” (The Hellenic 

National Report 2006: 13). 

 

 Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΑΕΙ 

Με νέο νόμο (Ν. 3549/20-3-2007) ενισχύεται η διοικητική και οικονομική 

αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ παράλληλα με εγγυήσεις για την κοινωνική λογοδοσία των 

ιδρυμάτων. Καθιερώνεται η καθολική συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των 

οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ. Ενισχύεται η φοιτητική μέριμνα και λαμβάνονται μέτρα 

στήριξης των φοιτητών. Ακολουθούνται διαφανείς διαδικασίες στην εκλογή μελών 

ΔΕΠ. Τέλος, αλλάζουν οι διαδικασίες για άρση του ασύλου. 
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Πρέπει να αναφέρουμε ότι ανακοπή στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης 

αποτελούν μερίδες φοιτητών και πανεπιστημιακών δασκάλων οι οποίοι θεωρούν ότι 

οι λεγόμενη σχετική μεταρρύθμιση «θα υποβιβάσει το δημόσιο πανεπιστήμιο» 

(Huisman &Van der Mende, 2004: 354).  

 

 Στο χώρο της εκκλησίας βάση του νόμου 3432/2006 προήχθησαν τα Ανώτατα 

Εκκλησιαστικά Σχολεία. Ακόμα ο νόμος 3413/2006 επιτρέπει στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές να συμμετέχουν σε συνασπισμούς με Πανεπιστήμια για τη 

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων. 

Το ίδια επιτρέπονται με το νόμο 3450/2006 για τις Εμπορικές Ναυτικές Ακαδημίες 

(βλ. Hellas-National Report-2007: 11).        

                                                                             

8.3.8. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
                                                                                                                                      

Αναφορικά με  την ποιότητα και ελκυστικότητα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «έχει συσταθεί ο Οργανισμός για την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΟΕΕΚ).  Αυτός ο φορέας είναι το εθνικό σημείο για 

πληροφορίες σχετικά με το Europass17, όπως και ο αρμόδιος φορέας για την επίβλεψη 

του Europass. Επίσης επιβλέπει τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» 

(The Hellenic National Report 2006: 14). Ο εν λόγω οργανισμός έχει 

δραστηριοποιηθεί και στο χώρο της μεταφοράς των μονάδων κατάρτισης, 

συμμετέχοντας σε μία ομάδα εργασίας, μαζί με Γαλλία και Ιταλία, λαμβάνοντας 

σχετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από την Ε. Επιτροπή. 

Επίσης, ο ΟΕΕΚ έχει ομάδες που εργάζονται σε ένα σχέδιο εργασίας το οποίο 

συνδέει την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την απασχόληση. 

 

Επιπλέον, προσπάθειες έχουν γίνει από την πολιτεία μέσω του ΟΕΕΚ όπως και του 

Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) για να συντονιστούν και να 

συμπληρωθούν τα συστήματα Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Δημοτικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. «Ο βασικός στόχος ενός τέτοιου 

συστήματος είναι να προσφερθεί σε κάθε πολίτη να πιστοποιήσει τα προσόντα και 

                                                 
17 Το Europass είναι ένα μέσο και περιλαμβάνει πέντε έγγραφα: το βιογραφικό σημείωμα Europass 
(CV), το γλωσσικό διαβατήριο Europass, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το παράρτημα 
διπλώματος Europass, και την κινητικότητα Europass (http://europass.cedefop.europa.eu: 13-6-2007). 
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επαγγελματικές δεξιότητές του, ανεξάρτητα από την πορεία την οποία ακολούθησε 

προκειμένου να τα αποκτήσει» (The Hellenic National Report 2006: 15). Το ΕΚΕΠΙΣ 

επίσης, έχει αναπτύξει στενή συνεργασία  με τον ΟΟΣΑ όντας ενεργητικό στα 

ερευνητικά προγράμματα του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΚΕΠΙΣ. 

«Το ΕΚΕΠΙΣ έχει συμμετάσχει στην ερευνητική δραστηριότητα πάνω στο “Ρόλο των 

Εθνικών Συστημάτων Προσόντων για την Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης” (2001-

2005) και πρόσφατα συμμετέχει στη νέα ερευνητική δραστηριότητα του ΟΟΣΑ 

“Αναγνώριση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης”. Ο στόχος του δεύτερου είναι 

να προσφέρει στα άτομα που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, αξιόπιστες επιλογές 

για τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων αναγνώρισης της Μη Τυπικής και 

Άτυπης Μάθησης για την εφαρμογή της ατζέντα “δια βίου μάθησης για όλους” με 

συστάσεις σε συνθήκες κατά τις οποίες η Μη Τυπική και Άτυπη Μάθηση μπορεί να 

είναι επωφελής για όλους» (Hellas- National Report-2007: 12). 

 

Επιπροσθέτως, προωθούνται προγράμματα από τη σημερινή κυβέρνηση για την 

προώθηση των δεσμών μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αγοράς 

εργασίας. 

 

Τέλος, τον Ιούλιο 2008 προωθήθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή για την αναγνώριση των 

κολεγίων. Το νομοσχέδιο αυτό υπερψηφίστηκε επί της αρχής και Υπουργός Παιδείας 

Ευριπίδης Στυλιανίδης, δήλωσε ότι τα κολέγια δεν αποτελούν εκπαιδευτικά ιδρύματα 

αλλά απλά παρέχουν μεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση (βλ. Τύπος 

Χαλκιδικής, 25-7-2008). 

 

8.3.9. Θέματα Κινητικότητας 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για την άρση σειράς 

νομικών και ιδρυματικών εμποδίων στο χώρο της κινητικότητας, ιδιαίτερα των 

φοιτητών και αποφοίτων.  

• «Στη βάση διμερών Πολιτιστικών Συμφωνιών, Έλληνες και ξένοι 

εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε διαφορετικές χώρες με καθηγητές, με τη 

στήριξη του Υπουργείου, πραγματοποιούν επισκέψεις, με σκοπό να 

ενημερωθούν για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.  
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• Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα εκπαιδευτικής 

άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή για να συγγράψουν εργασία, όχι μόνο 

στην Ελλάδα, αλλά και σε ξένη χώρα. Επίσης οι ακαδημαϊκοί των ελληνικών 

πανεπιστημίων έχουν δικαίωμα για εκπαιδευτική άδεια.  

• Επίσης, στο χώρο της κινητικότητας ο Οργανισμός για την Επαγγελματική 

Ανάπτυξη των Καθηγητών (ΟΕΠΕΚ) σχεδιάζει διεθνείς ανταλλαγές για 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Επίσης βοήθεια δίνεται για κινητικότητα 

και ανταλλαγές του επιστημονικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ» (The 

Hellenic National Report 2006: 18-19).    

• Επιπλέον, αυξημένη είναι η συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών σε 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως για παράδειγμα Σωκράτης, 

Erasmus Mundus, Tempus, EU Atlantis, κ. ά.» (The Hellenic National Report 

2006: 19).   Ενδεικτικά να αναφέρουμε το Πρόγραμμα Erasmus τα τελευταία 

χρόνια, όπου μετακινήθηκαν προς το εξωτερικό 2.385 φοιτητές το 

ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, 2.487 φοιτητές το έτος 2004-2005 και 2.714 

φοιτητές το έτος 2006-2007 παρουσιάζοντας μία σταθερή αύξηση. (βλ. 

Μαυρογιώργου, 23-1-2007). Σταθερή αύξηση επίσης παρουσίασε και η 

κινητικότητα καθηγητών με το ίδιο πρόγραμμα: 337 καθηγητές το 

ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, 417 καθηγητές το έτος 2004-2005 και 479 

καθηγητές το έτος 2006-2007 (βλ. Παρασκευοπούλου, 23-1-2007). 

 

«Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο «στόχος είναι να προσαρμοστεί η εθνική 

νομοθεσία και να εφαρμοστούν όλες οι διαδικασίες σχετικά με την κινητικότητα, 

λαμβάνοντας υπόψη τι ισχύει στα κράτη μέλη. Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 

στον τομέα της αναγνώρισης, της συμμετοχής στα προγράμματα Σωκράτης και 

Leonardo da Vinci, περαιτέρω  εκπαίδευση για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, 

ανταλλαγές, συμμετοχή σε δίκτυα αλλά επίσης και η εισαγωγή της διδασκαλίας 

δεύτερης ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 

2005-06 υπονοούν μια γενικότερη τάση υπέρβασης των εμποδίων και βελτίωσης 

της κινητικότητας» (The Hellenic National Report 2006: 19).    
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8.3.10. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 

 
Αναφορικά με το εν λόγω θέμα σημειώνουμε την πληθώρα μαθημάτων και ενοτήτων 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα με θέμα την ΕΕ τα οποία 

διδάσκονται.   

 

8.3.11. Εκπαίδευση ατόμων σε μειονεκτική θέση 
 

Ο νόμος 3304/2005 αναφέρεται στην ίση μεταχείριση στον εργασιακό τομέα όλων  

των ατόμων ανεξάρτητα από φυλετικές διακρίσεις, εθνικότητα, θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, αναπηρίες, ηλικία, φύλο.  

 

Επίσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) στην περίοδο 2000-2006 σε τέσσερα από τα δεκατέσσερα 

μέτρα αναφερόταν στις μαθησιακές ανάγκες αυτών των ατόμων. Ανάλογες 

δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν και από τον Οργανισμό Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), τον ΕΚΕΠΙΣ, την Επαγγελματική Κατάρτιση 

Α. Ε. και τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) (βλ. Hellas-National 

Report-2007: 8). 

 

Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ΚΕΚ για άτομα με 

ειδικές ανάγκες (ΚΕΚΑΜΕΑ) σε πιλοτική φάση (βλ. Hellas-National Report-2007: 

26). Να σημειώσουμε και τα είκοσι τέσσερα Ειδικά Κέντρα για την επαγγελματική 

και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία ή πρώην χρήστες ναρκωτικών (βλ. 

Hellas-National Report-2007: 27). Είναι και η σειρά προγραμμάτων συμβουλευτικής 

και στήριξης σε οικογένειες τσιγγάνων, μουσουλμάνους, απάτριδες και μετανάστες. 

(βλ. Hellas-National Report-2007: 31). 

 

Τέλος, να απεικονίσουμε το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών με αριθμούς. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία το εκπαιδευτικό έτος 2003-2004 εκπαιδεύτηκαν 

2.033 άτομα από κοινωνικές ομάδες σε μειονεκτική θέση. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε 

το έτος 2004-2005 σε 6.489 άτομα και σε 9.779 άτομα το έτος 2005-2006 (βλ. Hellas-

National Report-2007: 31). 
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8.3.12. Πρόοδος σύμφωνα με τους στόχους της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας 
 

Αναφορικά με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας η Ελλάδα έχει 

σημειώσει πρόοδο σε ορισμένους τομείς:  

• Η μαθητική διαρροή έχει μειωθεί κατά 26,9% το έτος 2005-2006 συγκριτικά 

με το έτος 2000.  

• Ο πληθυσμός των ατόμων 22 ετών που έχουν τελειώσει την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 84% το 2005-2006 αυξημένος κατά 5,9% σε 

σύγκριση με το έτος 2000. Ο στόχος είναι να γίνει 85% το έτος 2010.  

• Τα άτομα με χαμηλή επίδοση στα PISA τεστ τα ίδια έτη αυξήθηκε κατά 

27,3%.  

• Τα στοιχεία για τη συμμετοχή στα μαθηματικά και θετικές επιστήμες δεν είναι 

αξιόπιστα.  

• Τέλος, αν και η συμμετοχή στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης αυξήθηκε 

κατά 39% από το έτος 2000, είναι στο επίπεδο του 1,8% και ο στόχος είναι 

12,5%. (βλ. Πίνακα 2 σελ. 74). 
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9. Συμπεράσματα 
 

Οι διεθνείς οργανισμοί όσον αφορά την εκπαίδευση και με κύριους δρώντες την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ, την UNESCO, και κατόπιν το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, προκειμένου να απαντήσουν στις 

ανάγκες της νέας κοινωνίας της γνώσης, που απαιτεί επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο, προσπαθούν να επηρεάσουν  την πολιτική των κρατών ανά τον κόσμο. 

Μέσω οδηγιών, προγραμμάτων, διακηρύξεων, στατιστικών μελετών και άλλων 

δράσεων, καθοδηγούν, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, τις εθνικές 

πολιτικές στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης, αρκετές 

ομοιότητες στις επιταγές τους. 

 

Μεταξύ των κρατών αυτών είναι και η χώρα μας παρουσιάζοντας χαμηλές ποσοστά 

σε αρκετά στατιστικά δεδομένα που παρουσιάζονται από τους υπερεθνικούς 

οργανισμούς. Επίσης εμφανίζεται, κατά κύριο λόγο να εφαρμόζει τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κράτος μέλος. Με νόμους, υπουργικές αποφάσεις, 

ρυθμίσεις, ίδρυση φορέων, προγράμματα, χρηματοδοτήσεις προσπαθεί να 

ανταπεξέλθει στα υπερεθνικές επιταγές και πολιτικές. Παρατηρείται ακόμη, μια 

σχετική υστέρηση την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Αυτό συμβαίνει γιατί στη 

χώρα μας κυριαρχεί το αντιδραστικό (reactive) στυλ πολιτικής. Με άλλα λόγια, στη 

διαδικασία «του εξευρωπαϊσμού, των διαδικασιών δηλαδή μέσα από τις οποίες 

ενσωματώνονται οι επιπτώσεις από την ενοποιητική πορεία» (Λάβδας 2005: 70) η 

Ελλάδα λειτουργεί ως χώρα που κατά κύριο λόγο δέχεται την επίπτωση του 

ευρωπαϊκού επιπέδου στο εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο της 

εκπαίδευσης παρατηρούμε ότι οι σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε 

υπερεθνικό επίπεδο τείνουν να εφαρμόζονται στο εσωτερικό της χώρας μας και η 

τελευταία να μην επηρεάζει τα εν λόγω δεδομένα στην ΕΕ, πράγμα το οποίο δε 

συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία για παράδειγμα. Αυτό το γεγονός 

οφείλεται σε μια συγκυρία παραγόντων η οποία δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας 

συνεκτικής και με συνέχεια πολιτικής προσαρμογών. «Η Ελλάδα, πρέπει να 

παραδεχτούμε, δεν είναι, ως επί το πλείστον, χώρα παραγωγής ιδεών και πολιτικής. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει η μόνιμη αίσθηση ότι η χώρα τρέχει συνεχώς “να προλάβει”, 
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“να καλύψει”, “να συντονιστεί”, “να εναρμονιστεί” με πολιτικές που παρήχθησαν 

αλλού. Νοείται ως ευρισκόμενη σε ένα διαρκές έλλειμμα που αγωνίζεται μάταια να 

καλύψει» (Σταμέλος & Βασιλόπουλος 2004: 151). Η επίπτωση του εξευρωπαϊσμού 

αν δεν υπάρχει ιστορική κουλτούρα τότε υπάρχει μια συνεχής διαπάλη για το 

μοίρασμα των πολιτικών λαφύρων. Αυτό το στυλ πολιτικής λαχανιάζει. Η 

νομιμοποίησή του είναι τα επιμέρους συμφέροντα. 

 

Επίσης, όσον αφορά τα δίκτυα πολιτικής, τα οποία χωρίζονται σε δύο βασικές 

μορφές: κοινότητες πολιτικής και θεματικά δίκτυα18 πρέπει να αναφέρουμε ότι στην 

εκπαίδευση το σχετικό δίκτυο είναι κοινότητα πολιτικής. Τα μέλη εδώ είναι: σχολικά 

συμβούλια, σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικών, ενώσεις φροντιστηρίων, ΠΟΣΔΕΠ, 

Σύνοδος των Πρυτάνεων, ΣΕΒ, σύλλογοι φοιτητών, κ. ά. Όσον αφορά την επίδραση 

του εξευρωπαϊσμού σε αυτήν την κοινότητα πολιτικής εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της εκάστοτε πολιτικής, όπως επίσης και από τον 

τύπο της διαβούλευσης, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τους όρους εμπλοκής 

των δρώντων. Έτσι, μία απόφαση για παράδειγμα, μπορεί να ενδυναμώνει την ισχύ 

κάποιων δρώντων και να αποδυναμώνει άλλων. 

 

                                                 
18 Ο Λάβδας, Κ. Α. αναφέρεται για τους όρους αυτούς στο “Πολιτική Ανάλυση, Εκπαιδευτική 
Πολιτική και Ομάδες Συμφερόντων: Θεωρητικές Επισημάνσεις και Πλαίσια Ανάλυσης Πολιτικών” 
στο Εκπαίδευση και Κοινωνική Πολιτική, επιμ. Ν. Παπαδάκης και Δ. Γράβαρης, Αθήνα Μεταίχμιο, 
σσ. 61-86, 2005. 
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10. Παραρτήματα 
 

Πίνακας 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 
 

Benchmarks linked to the Lisbon targets 2005-2006 Comparing to 
2000 

EU (and Greek) 
objectives for 

2010 
Drop outs (%) 

22 years old population completing upper 

Secondary education (%) 

Low performers (PISA level 1 or less) (%) 

Maths and Sciences participation 

13,3 

84,4% 

 

25,2% 

No reliable data 

-26,9% 

+5,9% 

 

+27,3% 

 

10% 

85% 

 

15,5% 

15% 

Participation in the LLL programmes % 1,8% +39% 12,5% 

Data Source: Hellas-National Report-2007 
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Πίνακας 3 
  Greece 48 World 75 Developed 

Countries 
North America 
and Western 

Europe 
Total population (000)1  11120 6450253 1007223 735606 

1985-1994 9 92.6 76.3 98.8 98.8 
1995-2004 9 96.6 82.4 99.0 99.0 

Adult literacy rate (15 and 
over) (%), Total 

2015 98.0 86.4 98.9 99.0 
1999 142.6 112289.1 25637.5 19132.7 Enrolment in pre-primary 

Education (000), Total 2005 141.7 132010.4 25635.5 19476.5 
1999 6.9 6.8 3.1 6.9 % private enrolment in 

primary education 2005 7.2 7.6 4.3 6.6 
1999 5.0 9.7 5.9 9.1 % private enrolment in 

secondary education 2005 5.5 10.6 7.7 9.7 
1999 … … … … Enrolment in post-

secondary non-tertiary 
education, Total (000) 

2005 36.6 … … … 

1999 388 92863 36365 28230 Enrolment in tertiary 
education, Total 2005 647 137769 43411 33412 

1999 … … … … Foreign students in tertiary 
education (000), Total 2005 15.69 … … … 

1999 8.97 5417.21 1451.96 1099.72 Pre-primary teachers, Total 
(000) 2005 11.34 6119.06 1659.20 1331.55 

1999 16 21 17 17 Pupil /teacher ratio, pre-
primary 73 2005 12 22 15 15 

1999 47.7 25724.4 4482.9 3443.2 Primary teachers, Total 
(000) 2005 58.8 27048.4 4597.6 3652.5 

1999 14 25 16 15 Pupil /teacher ratio, pre-
primary 73 2005 11 25 15 14 

1999 36.6 … … … Lower secondary teachers, 
Total 2005 43.4 … … … 

1999 74.7 24295.8 6296.4 4486.5 Secondary teachers, Total 
(000) 2005 86.4 28456.9 6564.0 4806.6 

1999 10 … … … Pupil /teacher ratio, Lower 
secondary 73 2005 8 … … … 

1999 10 … … … Pupil /teacher ratio, Upper 
secondary 73 2005 9 … … … 

1999 10 18 13 14 Pupil /teacher ratio, 
secondary 73 2005 8 18 13 13 

1999 17.2 6476.1 2876.6 2043.4 Tertiary teachers, Total 
(000) 2005 27.2 8812.3 3288.6 2492.2 

1999 3.5 4.5 5.0 5.0 Public expenditure on 
education as % of GNP 2005 4.3 Z 4.9 5.5 5.7 

Data Source: UNESCO Institute of Statistics  

 

1. United Nations Population Division statistics, 2004 revision, medium variant, UN Population 
Division (2005). 
9. Data are for the most recent year available during the period specified.  
48. Information on compulsory education comes from the Reports under the United Nations Human 
Rights Treaties. 
73. Based on headcounts of pupils and teachers. 
75. All regional values shown are medians. 
Z. Data are for the school year ending in 2004. 
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URL_ID=48792&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=6206&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=53844&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=47097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=22278&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

http://portal.unesco.org/la/conventions_by_country.asp?contr=GR&language=E&typeconv=0  

http://portal.unesco.org/la/conventions_by_country.asp?contr=GR&language=E&typeconv=1  

www.daidalos.org 

 

Συμβούλιο της Ευρώπης: 

http://www.coe.int 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/ 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm  

 

Οργανισμός Διεθνής Εκπαίδευση: 

www.ei-ie.org 

http://www.ei-ie.org/educationforall/en/policy.php  

http://www.ei-ie.org/gats/en/policy.php  

 

Ελληνική Πύλη Παιδείας: 

http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=49&page=2  

http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=49&page=3    
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http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=50  

 

EURACTIVE: 

www.euractiv.com 

http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-agenda/article-117510  

http://www.euractiv.com/en/innovation/growth-jobs-relaunch-lisbon-strategy/article-131891  

http://www.euractiv.com/en/innovation/lisbon-strategy-european-route-globalisation/article-167207  

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης: 

www.oecd.org 

http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/15/13/39725224   

http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34487_39722787_1_1_1_1,00.html  

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: 

www.wto.org 

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm  

 

Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας: 

www.ypepth.gr  

http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm  

http://www.ypepth.gr/docs/prague_communique_gr.doc  

http://www.ypepth.gr/en_ec_page4146.htm  

http://www.ypepth.gr/docs/site_apologismos_pepr.pdf  

 

Διαδικασία της Μπολόνια: 

http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf  

http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf  
 


